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PREFÁCIO 

 

A estruturação dos conteúdos, com base em critério de correção, 

é condição para a formação do conhecimento organizado. O magistério 

é um dos campos humanos que utiliza técnicas para produzir ciência. 

Podemos opor a opinião à ciência ou à consciência. São duas formas de 

pensar e que podemos distinguir, como o objetivo de dominar os 

elementos estruturais responsáveis pela estratificação organizada de 

assuntos.  

A opinião, vinculada à doxa, tem proximidade com os valores 

que são apreendidos, notadamente, pelo conhecimento intuitivo. A 

ciência, jungida à episteme, é volvida ao conhecimento intelectivo, ao 

conhecimento sensível ou a ambos. Conhecer, em sentido científico, 

requer metodologia que permita raciocínios corretos. Se relacionamos 

conteúdos jurídicos por intermédio de nexos comuns, poderemos 

formar, sobre aqueles objetos, juízos corretos, com resultados 

sustentáveis logicamente. 

O argumento nasceria da relação entre proposições bem 

formuladas. Essa relação, ao invés de arbitrária, deve evidenciar que o 

critério adotado pelo seu emissor é fundado na episteme, na cons-

ciência. O controle epistemológico deve ser lastreado na dominação 

que se tem da técnica. Para tanto, necessária dedicação ao seu estudo e 

à sua prática.  

Haverá valor permeando essa estrutura. No entanto, esse valor 

deverá encontrar, nessa base sintática, não somente o ponto de partida, 

mas sobretudo o seu teto de chegada. O limite e o piso são os textos 

jurídicos dos quais floriram o sentido até o significado. O texto é o 

significante que contorna as possibilidades em torno da liberdade 

jurídica para outorgar significação.  

Então, podemos concluir que a doxa, na ciência do direito, estará 

contida por linhas bem demarcadas, cujo parâmetro é o texto. A 

estrutura cognitiva, por outro lado, é constituída pelo nexo entre 

conceitos, pelos juízos que evidenciam a racionalidade de cada 
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argumento. Essa estrutura conceitual é censora dos equívocos humanos, 

sendo, inclusive, capaz de filtrar conhecimentos verdadeiros, 

documentados no argumento. 

O pano de fundo dessa tecnologia, aplicada ao direito, é o nosso 

objetivo de que possa servir ao homem como uma das formas tendentes 

a controlar os espaços de dúvida, de arbitrariedade e de abuso do poder. 

Os conteúdos organizados pela estrutura racional humana podem 

potencializar esse resultado.  

É desse modo que os autores, movidos pelo propósito de 

produzir conhecimento jurídico, apresentam trabalhos de pesquisa 

sobre pontos relevantes do direito contemporâneo. Cada capítulo 

permeado por valioso tema, diante do seu caráter nuclear ao Estado 

Democrático de Direito. 

Nessa toada, sobre a Lei Maria da Penha, Augusto Henrique 

Alves Pimentel, Ênio Afonso Ferreira Silva, Antonio Tancredo 

Pinheiro da Silva e Vitor Gomes da Silva estudam aspectos 

relacionados às políticas dos instrumentos protetivos contra a violência 

doméstica. Carlos Emanuel de Sales Barreto e Thyago Bezerra Sampaio 

abordam questões acerca da responsabilidade civil por danos estéticos, 

danos morais coletivos e danos sociais. Dayana Larissa Estevam Godoy 

Calheiros, Vitor Gomes da Silva e Antonio Tancredo Pinheiro da Silva 

tratam do tema sensível da ressocialização da mulher no sistema 

prisional alagoano.  

Outrossim, enfrentando problemas atuais na Lei de Acesso à 

Informação, Deyvid Braga Ferreira, Ênio Afonso Ferreira Silva e 

Antonio Tancredo Pinheiro da Silva aplicam a análise do discurso 

jurídico. Edson Gonçalves da Silva e Ênio Afonso Ferreira Silva 

debatem sobre a proposta de redução da maioridade penal e, em outro 

ensaio, Igor Noberto Clemente Calaça, Vitor Gomes da Silva e Ênio 

Afonso Ferreira Silva analisam a questão da ineficácia da execução das 

medidas socioeducativas no brasil.  

O capítulo escrito por Letícia Lima Araújo e Vitor Gomes da 

Silva enfrenta o difícil dilema da alienação parental, com a preocupação 
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voltada para a possibilidade de violação dos direitos da criança no 

estado democrático de direito.  

Ainda nessa linha, Maria Fernanda Correia dos Reis, Ênio 

Afonso Ferreira Silva e Deyvid Braga Ferreira expõem tema sobre o 

abuso sexual contra crianças, com vistas a sua prevenção. E, acerca da 

indispensável educação Escolar indígena, sob a perspectiva 

antropológica, a obra conta com contribuição de José Kleiton Vieira de 

Lima Ferreira. 

Na seara criminal, Julio Jardel Figueiredo traz a ideia da prisão 

processual como última ratio e a cultura do encarceramento. 

Advertindo sobre a possibilidade de aplicação do princípio do 

contraditório na fase preliminar, Gustavo de Melo Silva Ricardo Leite 

Duarte apresentam estudo sobre o inquérito policial. Em acréscimo, 

Gustavo de Melo Silva e Silvânia Monteiro Gomes pontuam questões 

importantes a respeito do instituto da delação premiada na lei de 

lavagem de dinheiro. 

Por fim, nos brindam, de um lado, com estudo sobre a eficácia 

da atuação da administração pública no cumprimento de políticas 

públicas, Wárlisson Castro Feitosa, Antonio Tancredo Pinheiro da Silva 

e Enio Afonso Ferreira Silva, bem como, de outro, com artigo sobre a 

responsabilidade das instituições bancárias, André Luis de Almeida 

Barros e Fábio Gomes Línica. 

Fiquei satisfeito em receber o convite para escrever o prefácio 

dessa valiosa obra, que me foi comunicado pelo Professor Gustavo 

Melo. Ser lembrado por autores comprometidos em estudar, com 

seriedade, temas variados que compõem o Direito, é motivo de honra 

distinta.  

Explico.  

Aquele que escreve sobre um ramo do direito, geralmente espera 

algum reconhecimento por parte daqueles que com ele compartilha 

conhecimentos de sua área de concentração de estudos. Porém, temos 

nas mãos um trabalho que transita não somente pelo direito processual 

penal.  
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Decerto, encontramos outros escritos, que conferem à obra a 

característica interdisciplinar, ao nos permitir contato com assuntos de 

direito constitucional, de direito penal, de direito civil, de direito da 

criança e do adolescente e de direito penitenciário. Esse viés do livro, 

que excede os limites de nosso campo específico de atuação acadêmica, 

é um plus à distinção de ter sido escolhido para prefaciá-lo. 

Espero que o leitor tenha o maior proveito com a leitura do livro, 

potencializando o diálogo que os capítulos proporcionam, com aquele 

espírito que nutriu os autores e que nos alimenta para caminharmos 

firmes na produção de conhecimento. 

 

Maceió/AL, 28 de janeiro de 2020. 

 
Rosmar Rodrigues Alencar 

Doutor em Direito pela PUC/SP 

Professor – UFAL e UNIT-AL 
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SLEI MARIA DA PENHA: UMA MODERNIDADE 

NAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTOS 

PROTETIVOS CONTRA A VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA  

 

 

Augusto Henrique Alves Pimentel1 

Ênio Afonso Ferreira da Silva2 

Antonio Tancredo Pinheiro da Silva3 

Vitor Gomes da Silva4  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

É de acentuada relevância versar sobre um tema que atinge um 

número elevado de mulheres, onde, cada vez mais estão se tornando 

vítimas das mais diversas formas de violência, tendo em vista que 

grandes partes dos diversos tipos de agressão é de categoria doméstica, 

ou seja, pelo próprio companheiro, nesse viés e a Lei nº 11.340/2006, 

conhecida como a Lei Maria da Penha surgiu devido à necessidade de 

preservar a mulher por sua vulnerabilidade histórica, a necessitar de 

proteção especial por parte do Estado, bem como deveria o ser por toda 

a sociedade. 

Surgindo para respeitar os dispositivos constitucionais a Lei 

Maria da Penha preconiza assistência aos membros de uma família, 

conferindo legitimidade ao cuidar da matéria relativa aos direitos 

                                                 
1 Bacharel em Direito na Faculdade Raimundo Marinho. E-mail: 

augustohenriquealves@bol.com.br 
2 Agente Penitenciário. Mestrando em Educação pelo PPGE/CEDU/UFAL. Docente 

do curso de graduação e pós-graduação na Faculdade Raimundo Marinho. E-mail: 

rotivgomes@gmail.com 
3 Advogado. Mestrando em Educação pelo PPGE/CEDU/UFAL. Docente do curso de 

graduação e pós-graduação na Faculdade Raimundo Marinho: 

tancredo.juridico@gmail.com 
4  Servidor Público. Mestre em Direito. Docente do Curso de Graduação e Pós-

Graduação na Faculdade Raimundo Marinho: enioafonso_@hotmail.com 



- 15 - 

humanos das mulheres além de conferir com ênfase os movimentos 

feministas. 

Por esse ângulo, a violência doméstica e familiar contra a 

mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, 

conforme está descrito na Lei nº 11.340/2006, em seu artigo 6º, 

produzindo uma consciência de que, embora tais direitos sejam 

inerentes a todos os cidadãos, o Estado, tem o dever de preservar e 

resguardar os direitos das mulheres visando um efetivo exercício para 

a sua proteção e bem-estar na sociedade.   

Importante ressaltar que um número expressivo de mulheres, em 

especial, adolescentes e jovens, sofrem desde agressão verbal até física, 

passando por constrangimentos morais, psicológicos, patrimoniais e 

econômicos. Diante desta tônica, cumpre fomentar que esta pesquisa é 

de relevância não apenas social, mas também no meio acadêmico, o que 

poderá possibilitar a existência real dos mecanismos de proteção às 

mulheres vítimas de qualquer tipo de agressão. 

Um ponto fundamental será abordado acerca da conceituação e 

historicidade da violência de gênero, em destaque aos aspectos culturais 

e de proteção da legislação penal, onde serão analisadas as diferentes 

formas de violência, em especial, a violência doméstica, com enfoque 

à dignidade das mulheres e nos instrumentos de proteção contra as 

diversas formas de violências existentes. 

Várias hipóteses podem responder as causas de violência 

praticadas em ambiente doméstico e familiar contra a mulher, dentre as 

quais, um relevante aspecto será as análises e apontamentos realizados 

pelas principais instituições de pesquisas localizadas no Brasil, onde 

poder-se-á através dos índices tentar responder a essa questão. 

O objetivo desta pesquisa será aprofundar brevemente a 

relevância que as redes de proteção vêm desenvolvendo ao longo do 

tempo, no cuidado, no amparo e assistências diversas direcionadas não 

só as vítimas de violência doméstica como toda a sociedade. 

Dentro de um aspecto geral, analisar-se-á a lei em destaque, 

averiguando sua relevância na conquista de direitos a dignidade das 
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mulheres e a sua preservação física e psicológica, analisando as 

proteções benéficas alcançadas. 

 

1. CONCEITUAÇÃO DE GÊNERO: DA QUESTÃO CULTURAL A EFICÁCIA 

PROTETIVA DA LEI PENAL 

 

Carmen Hein de Campos, doutora em ciências criminais, 

brevemente nos alude sobre os diferentes sistemas de gênero – 

masculino e feminino – e de formas de operar nas relações sociais de 

poder entre homens e mulheres são decorrência da cultura, e não de 

diferenças naturais instaladas nos corpos de homens e mulheres. Não 

faltam exemplos demonstrativos de que a hierarquia de gênero, em 

diferentes contextos sociais, é em favor do masculino. A ideia de 

“inferioridade” feminina foi e é socialmente construída pelos próprios 

homens e pelas mulheres ao longo da história (CAMPOS, 2011). 

Nessa direção percebe-se uma excessiva valorização cultural 

voltada ao masculino, o que gera papéis sociais diferenciados na relação 

dos gêneros, e consequentemente, criam-se diferenças culturais que se 

justificam através de vários mecanismos de integração social, podendo 

citar por exemplo o direito. 

Sendo sinônimas, a violência de gênero e a violência contra a 

mulher, ambas são condicionadas a relação de subordinação da mulher 

na sociedade, pelas mais variadas formas de agressões tais como 

sexuais, físicas, psicológicas, morais e econômicas, revelando, 

incontestavelmente, a desigualdade de poder entre o masculino e 

feminino, em especial, nas relações domésticas (CAMPOS, 2011). 

O Comitê da Convenção Sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra a Mulher - CEDAW (órgão das 

nações unidas), salienta que a violência de gênero é aquela dirigida 

especificamente contra a mulher ou que a afeta de maneira 

desproporcional, causando-lhe dano físico, sexual ou psicológico, 

abrangendo assim, uma forma de discriminação contra a mulher. 

A Convenção de Belém do Pará, que posteriormente foi 

acolhida pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 
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(ONU), em 06 de junho de 1994, tornando-se ratificada pelo Brasil em 

21 de novembro de 1995, que conceitualiza violência de gênero “como 

qualquer conduta baseada no gênero que cause ou possa causar dano à 

mulher, ou seja, qualquer violência dirigida às mulheres, pelo simples 

fato de serem mulheres” (CAMPOS, 2011). 

A vítima de violência de gênero, por vezes, se ver refém, e é 

obrigada a conviver com o seu agressor por falta de alternativas, 

estando vulneravelmente à mercê de agressões físicas e morais, 

humilhações diversas, ocorrendo quase sempre em um recinto onde 

deveria se guardar e zelar pela paz, pelos bons costumes, pelo respeito, 

pela harmonia e afeto, que é o lar (CAMPOS, 2011). 

Com advento da Lei Maria da Penha, proporciona instrumentos 

de proteção adequados para enfrentamento à violência de gênero, 

dispondo de uma série de medidas integradas de prevenção dispostas 

em seu art. 8º, dirigidas a mudar a postura da sociedade sobre a questão 

da violência contra a mulher. Nesse diapasão a supracitada lei encontra 

amparo e orientação dada na Constituição Federal estabelecidos no 

inciso III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e no inciso IV do art. 221, 

revelando o profundo respeito e zelo pela dignidade da pessoa humana, 

promovendo o bem de todos, sem preconceitos e respeitando aos 

valores éticos e sociais da pessoa e da família. 

Aduz evocar as disposições preliminares introduzidas na Lei 

Maria da Penha onde suas normas programáticas determinam a criação 

de políticas públicas, obstinando medidas de caráter social a serem 

implementadas em longa escala de tempo como destacadas no art. 8º e 

seus incisos, também em curto prazo, a exemplo das dispostas no art. 

9º, § 1º, § 2º, I, II; art. 22, inciso V. 

Na Carta Política brasileira, pode-se extrair em seu art. 226, § 

8º, a proteção especial do estado a assistência a família e a cada um dos 

que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 

de suas relações. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art3iv
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2. FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

A análise em apertada síntese de Elisa Rezende Oliveira, diante 

de preconceitos historicamente produzidos e reproduzidos no âmbito 

das relações de poder, como é o caso da violência de gênero e da 

desigualdade da mulher diante do homem, exprimi concluir que as 

diversas formas de violência contra a mulher alcançam um nível 

mundial.  

Tendo seu marco no ano de 1975, quando a Organização da 

Nações Unidas (ONU), oficializou o Dia Internacional da Mulher, 

vários movimentos ganharam corpo e voz, e em 1993, a ONU através 

de sua Comissão de Direitos Humanos - CDH, realizada em Viena, 

propôs medidas para bridar a violência de gênero, sendo que desde de 

1999, a Organização da Nações Unidas proclama a favor da dignidade 

da pessoa humana o Dia Internacional pela Eliminação da Violência 

Contra a Mulher (OLIVEIRA, 2012). 

Importa destacar que em números maiores, o agressor é o 

esposo, seguidos do pai e o avô. Através deste dilema podem-se 

levantar algumas questões dentre outras:  quais os motivos que levam 

as mulheres durante toda uma vida ou durante anos a se manterem 

nessas relações extremamente nocivas à sua saúde mental, física, 

psicológica?  

Para Maria Berenice Dias, algumas das razões mais evidentes 

são: a falta de políticas públicas voltadas o efetivo acolhimento das 

mulheres; o desprovimento de estruturas sócias e psicológicas para o 

rompimento com o companheiro; a falta de apoio social para 

manutenção e de seus filhos; o julgamento da sociedade como um todo, 

inclusive das pessoas mais próximas; o temor de que seu companheiro 

apresente reações brutais diversas. (DIAS, 2014). 

Nessa direção a Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha em seu 

art. 7°, versa sobre as tratativas relacionadas a violência contra a 

mulher: “são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

entre outras: I - a violência física; II - da violência psicológica; III - da 

violência sexual; IV - da violência patrimonial; V - da violência moral”. 
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Poderia de forma aprofundada destrinchar sobre cada forma de 

violência elencadas no artigo supramencionado, bem como as suas 

especificidades, todavia, interessa esclarecer que tal artigo pode ser 

entendido como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde 

corporal da mulher, abrangendo a lesão corporal culposa e dolosa e até 

mesmo considerada por muitos como uma das mais destrutivas formas 

de violência a psicológica. 

Pois bem, um outro ponto que merece salientar está esculpido 

no art. 181 do Código Penal brasileiro elenca duas hipóteses em que, 

havendo a ocorrência de crime patrimonial, este não será punível, são 

elas: inciso I - do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; e inciso 

II - de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou 

ilegítimo, seja civil ou natural. 

Vale pontuar que a violência patrimonial apenas ocorre 

enquanto se mantém a sociedade conjugal, alcançando ainda aos casos 

em que haja separação de fato. Revele-se que se o casamento se der 

após, ou se o casal já estiver judicialmente separado ou divorciado, não 

há isenção. 

Nessa perspectiva as ações consubstanciadas no inciso IV do 

artigo supramencionado podem configurar crimes de apropriação 

indébita, furto ou dano, previstos nos artigos 168, 155 e 163 

respectivamente do código penal brasileiro, pois com a inclusão da 

violência patrimonial, não são mais admissíveis às imunidades 

previstas no art. 181 do conjunto formado por leis penais sistemáticas 

código penal, sempre que a ofendida for mulher e tiver o agressor 

vínculo familiar ou relacionamento afetivo. 

Isso posto, ocorrerá a violência patrimonial quando o cônjuge 

alimentante, mesmo dispondo de recursos econômicos, adotar 

escapatórias para não pagar ou para retardar o pagamento de verba 

alimentar, isto é, reter ou se apropriar de valores que pertencem à 

mulher, com o agravante de tais recursos destinarem-se à manutenção 

vivencial (OLIVEIRA, 2012).  
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Contudo deve-se reconhecer que a Lei Maria da Penha carrega 

em seu cerne um marco histórico para a luta das mulheres contra 

qualquer tipo de violência, nas quais foram apresentadas acima. 

 

3. BUSCA PELA DIGNIDADE - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - INSTRUMENTOS 

PROTETIVOS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Segundo Maria Berenice Dias a dignidade da pessoa humana é 

o fundamento de todo o sistema dos direitos fundamentais. Neste 

sentido, a dignidade humana é o valor que informa toda a ordem 

jurídica, assegurando os direitos inerentes à pessoa humana (DIAS, 

2014). 

Com a previsão do artigo 1º, inciso III da Constituição Federal 

de 1988, extrai-se um princípio essencial constitucional em amplitude 

ou dimensão da dignidade da pessoa humana norteadora dos demais 

princípios e regras do ordenamento jurídico brasileiro. 

Portanto, o ser humano será sempre titular tanto no que tange os 

direitos humanos tanto para com os direitos fundamentais. 

No tocante ao princípio da dignidade da pessoa humana este é 

correlato do princípio da cidadania e, entre outros, devem sempre ser 

utilizados no norteamento de ações públicas, com o desígnio na 

edificação de uma sociedade livre, justa e solidária promovendo a 

pacificação de todos, garantindo-lhes todos os direitos fundamentais, 

elencados na Carta Maior brasileira em seu título II. Destarte, o 

princípio da dignidade da pessoa humana está de forma intrínseca 

ligada a violência domésticas e suas formas (DIAS, 2014). 

A violência doméstica, envolve questões afetivas e emocionais 

importantes. Afinal, em geral, o agressor é companheiro da vítima, pai 

de seus filhos, o que dificulta o rompimento da relação afetiva, mesmo 

em um contexto de violência.  

A Carta Política brasileira de 1988, é de grande contento aos 

olhos de todos os cidadãos brasileiros visto que em seu artigo 5°, 

dispõem que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade. O inciso I, do referido artigo estabelece que homens e 

mulheres são iguais em direitos e deveres, nos termos da constituição 

federal (BRASIL, 1988). 

Entretanto, a Carta Maga de 1988, garante as mulheres dentre 

outros direitos algumas vantagens perante ao homem, como por 

exemplo o que versa o art. 201, § 7º, II, da Carta Maior/88, na qual 

desfrutam as mulheres de uma aposentadoria diferenciada, visto que a 

mesma exerce dupla jornada de trabalho.  

Importante salientar a garantia a estabilidade no emprego desde 

a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, disposto no 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT – no art. 10, 

II, b. 

A norma geral da igualdade entre homens e mulheres já está 

contemplada a lei e nas que vedam a discriminação de sexo conforme 

descritos nos artigos 3º, inciso IV e 7º, XXX da Carta Magna/88 (DIAS, 

2014). 

Relevante enfocar historicamente a luta das mulheres contra a 

discriminação e, por isso, que no corpo do art. 5º, inciso I, feliz o 

legislador que descreve que homens e mulheres são iguais perante a lei 

em seus direitos e obrigações, valendo ressaltar que não se trata neste 

artigo de genuína isonomia formal, conjecturando de igualdade perante 

a lei, sobretudo, em igualdade em direitos e obrigações. Não se trata só 

da igualdade no lar ou na família, que recebeu caracterização específica 

no parágrafo 5º do art. 226, da constituição federal de 1988, tornando 

inconstitucional toda a disposição legislativa que outorgava a primazia 

ao homem. 

Nesse diapasão alguns dispositivos constitucionais asseguram a 

mulher uma certa compensação como é o caso do art. 40, inciso III, do 

art. 201, inciso II, § 7°, inciso I e II. 

As mulheres lutam para as suas necessidades no tocante a uma 

proteção jurídica que lhes respaldem de forma efetiva, vale evidenciar 

que assim como ocorreu com as crianças e adolescentes, com o advento 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e, com os idosos, com 
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o Estatuto do Idoso, as mulheres ao longo do tempo veem conquistando 

direitos, principalmente, no que se refere a violência contra elas de uma 

forma em geral.  

Diante de um cenário discriminatório pormenorizando em 

vários aspectos e em múltiplas áreas da sociedade, com muita luta, foi-

se necessário a criação de legislação singular, para atender de forma 

honrosa a esta camada da sociedade brasileira, efetivando seus direitos, 

suas garantias e seus deveres perante seus pares, por isso em 2006 mais 

precisamente no dia 07 de agosto fora criada a peça mestra para essa 

conquista, qual seja, a Lei 11.340/2006 a Lei Maria da Penha, cujo a 

frente destrinchado será o estudo abrangendo seus objetivos e sua 

origem. 

 

4. BREVE HISTÓRIA DE MARIA DA PENHA: ORIGEM, OBJETIVOS, 

APERFEIÇOAMENTOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

Filha de José da Penha Fernandes e de Maria Lery Maia 

Fernandes, nascida em 1945, em Fortaleza/CE, Maria da Penha Maia 

Fernandes, conhecida como Maria da Penha, formou-se em Farmácia 

pela Universidade Federal do Estado do Ceará, tem três filhas e foi 

casada com o professor universitário de economia Marcos Antônio 

Heredia Viveiros. (CARVALHO, 2014). 

No dia 29 de maio de 1983, Maria da penha sofreu sua primeira 

violência, quando o professor colombiano Marcos Antônio Heredia 

Viveiros deferiu-lhe um tiro de espingarda, atingindo sua coluna e a 

deixando paraplégica, valendo ressaltar que o tiro fora dado simulando 

um assalto. Tal ato se dera pelo fato de o mesmo não aceitar o pedido 

de separação conjugal, visto que Maria da Penha não suportara mais os 

vários tipos de agressões de seu companheiro. 

O fato é que Maria da penha sobreviveu, porém, com sequelas 

severas na qual a deixou paraplégica. Não se contentando com o 

resultado, Marcos Antônio Heredia Viveiros, tentou novamente tirar a 

vida de sua companheira. Desta vez ele tentou eletrocutá-la e afogá-la, 

enquanto Maria, que estava na cadeira de rodas, tomando banho.  
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Marco Antônio, fora denunciado pelo Ministério Público em 28 

de setembro de 1983, após investigações iniciadas em junho de 1983, 

e, mesmo negando a autoria pelos fatos imputados, fora pronunciado 

pelo judiciário, indo a júri popular em 04 de maio 1991, tendo sua 

condenação declarada em 08 anos prisão. Entre os vários remédios 

recursais na esfera criminal judicial, a defesa de Marco Antônio, 

conseguiu com o mesmo respondesse o processo em liberdade. 

Maria, através de bastante estudos na legislação brasileira e 

buscando amparo nos tratados internacionais, no qual o Brasil é 

signatário, encontrará duais essenciais convenções, quais sejam, 

Convenções sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher, conhecida pela sigla CEDAW (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discriminatios Against Women) e a 

Convenção Interamericana para Prevenir e Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher, ou Convenção do Belém do Pará (OEA) 

(CARVALHO, 2014).  

A CEDAW foi aprovada pela Assembleia Geral das ONU, 

através da Resolução 34/180, com reservas, em dezembro de l979, 

sendo frisada pela Brasil em 31 de março de 1981, e ratificada pelo 

Congresso Nacional em 1º de fevereiro de 1984 (CARVALHO, 2014). 

Sobretudo, o Brasil, sabe-se, é signatário da Organização das 

Nações Unidas desde 1945, com isso, a Constituição Federal tem em 

seu cerne vários princípios e garantias fundamentares ao ser humano, 

em destaque, a igualdade entre homens e mulheres, e com Decreto 

Legislativo 26/1994 e promulgada pelo Presidente da República através 

do Decreto 4.377/2002. 

Maria da Penha de Maia Fernandes junto a OEA, conseguiu o 

sancionar em 07 de agosto de 2006, pelo presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva da Lei nº 11.340/2006 (BRASIL, 2006). 

Tornando-se um avanço importante, a Lei 11.340/2006, é um 

marco na luta por punições mais severas aos crimes domésticos, 

destinando proporcionar a toda as mulheres uma proteção legal contra 
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a violência doméstica, tendo como funções a de prevenir e de atuar 

repressivamente (DIAS, 2014). 

Com quarenta e seis artigos e dividida em quatro capítulos a Lei 

Maria da Penha tem como finalidade o usufruto dos direitos 

fundamentais e de proteção garantidos às mulheres. Se compõe da 

seguinte forma: (I) Disposições Preliminares, (II) Da violência 

doméstica e familiar contra a mulher; (III) Da assistência à mulher em 

situação de violência, doméstica e familiar; (IV) Dos procedimentos; 

(V) Da equipe de atendimento multidisciplinar; (VI) Disposições 

transitórias; e (VII) Disposições finais. 

Com a criação desta Lei o ramo do Código de Direito Penal, 

sofreu algumas alterações no art. 61, II, f, quanto as circunstais de 

agravos de penas, do art. 129, §  9º e § 11, que diz respeito a ofensa à 

integridade corporal ou a saúde de outrem; um outro ramo afetado foi o 

Código de Processo Penal em seu art. 313, III, que refere-se a prisão 

preventiva; mudança também na Lei de Execuções Penais quando em 

seu art. 152, parágrafo único, prevê a possível recuperação e reeducação 

do condenado por agressões no âmbito doméstico contra a mulher; aos 

artigos referidos. 

Uma outra novidade da Lei 11.340/2006, é a concretização de 

um microssistema legal de garantias e proteção a mulher, mormente 

relacionados as medidas de proteção de disciplina e de fiscalização das 

entidades de atendimento à mulher (DIAS, 2014). 

O dever de assegurar à mulher a efetivação do direito à vida, à 

segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao 

acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 

comunitária cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as 

condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos como reza o 

art. 1º, §2º, da Lei 11.340/06. 

Por conclusão, este trabalho aspira examinar as benesses para a 

efetiva e eficaz proteção legal em favor das mulheres em desfavor das 

variadas formas de agressões sofridas em ambiente doméstico previstas 

pela Lei n° 11.340/2006, Lei Maria da Penha.  
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5. LEI MARIA DA PENHA: BENESSES ALCANÇADAS - DA MUDANÇA 

CULTURAL OBSERVANDO A PROTEÇÃO DA LEI E VISÃO SOCIAL 

 

Urge salientar, segundo Maria Berenice Dias, que ao Estado 

incumbe a responsabilidade perante aos acordos e tratados 

internacionais que versam sobre os direitos humanos, a e respeitar todas 

as identidades culturais e, que a proteção dos direitos humanos não deve 

se reduzir ao domínio reservado do Estado, isto é, não deve se restringir 

à competência nacional exclusiva ou à jurisdição doméstica exclusiva, 

porque revela tema de legítimo interesse internacional” (DIAS, 2014). 

Nessa lógica percebe-se que criação dos Juizados de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher (JVDFM), com competência 

civil e criminal, foi mais uma das vantagens trazidas e referenciadas 

pela Lei nº 11.340/2006 conforme consta em art. 14. 

Um destaque especial fora abordado para autorizar a aplicação 

de medida protetiva de urgência, pela autoridade judicial ou policial, à 

mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou a seus 

dependentes, e para determinar o registro da medida protetiva de 

urgência em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça. Nessa direção fora sancionada a Lei 13.827/2019, que em seu 

art. 2, preconiza:  

 

Art. 2º O Capítulo III do Título III da Lei nº 11.340, de 7 

de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), passa a vigorar 

acrescido do seguinte art. 12-C: 

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou 

iminente à vida ou à integridade física da mulher em 

situação de violência doméstica e familiar, ou de seus 

dependentes, o agressor será imediatamente afastado do 

lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida: 

I - pela autoridade judicial; 

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 denúncia (BRASIL, 2019). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#art12c
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Saliente que o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 

(vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção 

ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério 

Público concomitantemente. 

 

6. ANÁLISE SINTÉTICA A REDE DE PROTEÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS 

DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

Para Cecília MacDowell Santos diversos setores dos 

movimentos feministas e de mulheres tinham uma boa relação com o 

governo Montoro². Deste modo, apoiaram a criação, em 1983, do 

Conselho Estadual da Condição Feminina do Estado de São Paulo 

(CECF), o primeiro conselho do gênero no país (MACDOWELL, 

2010). 

O estado do Rio Grande do Sul, lá foram implantadas em suas 

principais cidades, Delegacias Especializadas no Atendimento à 

Mulher (DEAMs), que com a promulgação da Lei Maria da Penha, as 

DEAMs passam a desempenhar novas funções que incluem, por 

exemplo, a expedição de medidas protetivas de urgência ao juiz no 

prazo máximo de 48 horas, conforme consta no inciso III do art. 12 

(RIBEIRO, 2014). 

O Ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva, criou em 2003, a 

Secretaria de Políticas para as 33 Mulheres da Presidência da República 

(SPM-PR), cuja atribuição é estabelecer políticas públicas para a 

melhoria da vida de todas as mulheres do Brasil, o que gerou 

continuamente a ampliação para a Criação do Ministério da Mulher.  

Nesse viés, a Lei Maria da Penha conseguiu gerar diversos 

órgãos, podendo ser citados dentre outros: Centro de Referência 

Especializado em Assistência Social (CREAS); Postos, Núcleos e 

Seções de Atendimento à Mulher nas Delegacias Comuns; Rede de 

serviços de atendimento às mulheres em situação de violência; Central 

de Atendimento à Mulher; Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS); DEAMs; Ministério Público; Juizados de Violência 
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Doméstica e Familiar contra a Mulher; Defensoria Pública 

(OLIVEIRA, 2012). 

Grife-se com apreço, que os diversos tipos de redes protetivas 

são avanço para a proteção das mulheres, ao mesmo tempo que com a 

criação da Lei Maria da Penha, ganharam notoriedade e fortalecimento 

de toda a sociedade e alento perante o Legislativo, Judiciário e 

Executivo. 

 

7. PRINCIPAIS ÍNDICES DE AGRESSÃO 

 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEIA, 

em 2016 o estado de Roraima apresentou uma taxa de 10 homicídios 

por 100 mil mulheres, com uma distância razoável dos estados com 

taxas mais próximas, Pará (7,2) e Goiás (7,1). As taxas de Roraima 

flutuam bastante ao longo da série histórica, mas chegaram a picos de 

14,8 em 2013, 11,4 em 2015 e, com exceção de 2011, nos demais anos 

a taxa de homicídios de mulheres em Roraima foi superior à taxa 

brasileira (IPEIA, 2018). 

Um estudo realizado pelo DataSenado, através dos Indicadores 

Nacionais da Violência, verificou que, no Brasil, houve redução das 

taxas de homicídios de mulheres registradas no Sistema de Informações 

sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde, no ano de 2015, frente ao 

registrado no ano anterior: enquanto em 2014 foram registrados 4,6 

homicídios por grupo de 100 mil mulheres, em 2015 tal índice foi 

reduzido a (4,4), essa queda, foi observada tanto para mulheres brancas, 

quanto para mulheres pretas e pardas (DATASENADO, 2018). 

Nesse sentido, de forma resumida, a região nordeste do Brasil, 

apresenta-se com os índices dos anos 2006 e 2016 abaixo da média 

nacional que é de (4,4) a saber, respectivamente: Alagoas (1,0) e (1,3), 

Sergipe (2,7) e (1,8), Bahia (1,3) e (3,4), Pernambuco (2,2) e (2,4), 

Ceará (1,1) e (1,0), Rio Grande do Norte (1,7) e (2,8), Paraíba (1,2) e 

(1,9), Piauí (1,0) e (0,8), Maranhão (1,0) e (3,3) (IPEIA, 2018). 
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Através do ligue 180, foram relatados 37.582 (12,3%) dos 

atendimentos feitos referentes a violências praticadas contra a mulher, 

tal pesquisa se deu de janeiro a junho de 2013 (DATASENADO, 2018). 

Segundo o Ministério dos Direitos Humanos (MDH), a 

violência física foi o crime mais registrado no primeiro semestre deste 

ano, com 34 mil casos, seguida da violência psicológica, com 24.378 

mil, e da violência sexual, correspondendo a 5.978 mil casos. Nos 

relativos ao cárcere privado somou-se 2,6 mil atendimentos; nos casos 

de violência moral 3,3 mil denúncias; na violência patrimonial 1,4 mil 

casos e no tráfico de mulheres um pouco mais de 102 casos (MDH, 

2018). 

Poderia esta pesquisa caminhar por todos os índices de 

violência, apontando e destrinchando cada modalidade, incumbe 

destacar aqui, alguns dos índices de violência as mulheres mais 

importantes. 

A prevenção e combate à violência contra a mulher precisa de 

informação concreta e eficiente pois, será uma grande aliada das 

mulheres quando o assunto é violência doméstica e familiar, nesse 

sentido o Instituto Maria da Penha, através do Relógios da Violência, 

revela que mais de treze milhões de mulheres na faixa etária dos 

dezesseis anos já sofreram algum tipo de agressão, entre os anos de 

2014 e 2017, como demonstra o gráfico 1 (INSTITUTO MARIA DA 

PENHA, 2019). Nos últimos doze meses cerca de vinte e dois milhões 

de mulheres sofreram algum tipo de agressão, sendo que 42% foram 

agredidas em ambiente doméstico, onde mulheres pretas e pardas 

tiveram um crescimento de 76,4% com relação as mulheres de raça 

branca (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2019). 

A maior parte das denúncias partiram do, ligue 180, que se 

consolida como uma ferramenta acessível a todas as mulheres e 

sociedade em geral. Inteiramente gratuito, é um recurso que pode salvar 

vidas e possibilitar o fim de um ciclo de violências. Vale salientar que 

além de ações educativas capazes de combater os estereótipos de gênero 

e as desigualdades nas relações de poder entre homens e mulheres, 
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existem muitos instrumentos para assistir e proteger mulheres em 

situação de violência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É bem verdade que a violência de gênero, as realizadas em 

ambientes domésticos e familiar estão umbilicalmente ligadas a cultura 

em que as vítimas estão inseridas, o que permite pensar se fazer 

necessária discussões sobre um tema que afligi a muitas mulheres no 

Brasil com o objetivo primordial que a Lei 11.340/06 traz em seu seio, 

que é o de coibir qualquer ato de violência contra a mulher. Sabe-se que 

não é possível eliminar de vez qualquer tipo de violência, entretanto ao 

menos de minimizar tais atos. 

Diante disso, pode-se concluir que a violência de gênero está 

ligada a violência praticada em desfavor da mulher, visto que 

historicamente as relações eram de subordinação da mulher para com o 

homem, o que desencadeavam vários tipos de transgressões como, por 

exemplo, as ocorridas de agressões sexuais, físicas, psicológicas, 

econômicas, morais e patrimoniais. Tais apontamentos relevam à 

estúpida e desigual relação de poder entre homens e mulheres, acima de 

tudo nos vínculos de foro íntimo, ou seja, em recintos doméstico e 

familiar, onde se deveria sobretudo ocorrer a bondade, a paz, a 

convivência harmônica, bem como haver a integridade e o respeito à 

dignidade humana de todos os humanos que ali convivem.  

Nesse sentido, um dos princípios mais importantes da Carta 

Maior Brasileira de 1988, diz respeito à dignidade da pessoa humana, 

onde inerentemente sofre violações significativas relacionadas à 

violência executada contra a mulher. Tais descumprimentos geram 

transtornos ao cidadão em áreas diversas como a dos direitos e garantias 

fundamentais individuais, abrangendo também a ordem cultural, social 

e econômica.  

Para a violência contra a mulher a Convenção de Belém do Pará, 

define de forma magistral como “qualquer ato ou conduta baseada no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 
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psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”. 

Tal Convenção alude que as transgressões contra a mulher abrangem a 

“violência física, sexual e psicológica, ocorrida no âmbito da família ou 

na unidade doméstica; a ocorrida na comunidade e cometida por 

qualquer pessoa, abrangendo o estupro, o abuso sexual, a tortura, o 

tráfico de mulheres, a prostituição forçada, o sequestro e o assédio 

sexual no local de trabalho; ainda, a perpetrada ou tolerada pelo Estado 

ou seus agentes, onde quer que ocorra”. 

Importa aflorar que em agosto de 2006, foi promulgada a Lei nº 

11.340/2006, a conhecida Lei Maria da Penha, que teve sua origem 

baseada em uma mulher chamada Maria da Penha Maia Fernandes, 

devido ter sofrido com os constantes atos de violência praticados pelo 

seu marido, um professor universitário. Maria da Penha chegou 

inclusive a ser vítima de tentativa de homicídio por parte de seu marido, 

quando foi atingida por um disparo de espingarda que lhe atingiu à 

coluna, deixando-a paraplégica. 

O marido de Maria da Penha chegou a ser condenado mais de 

uma vez pelo crime, sempre recorrendo e respondendo em liberdade, 

vindo a ser preso somente 19 anos após o crime, permanecendo preso 

por apenas 02 anos. Isto fez com que o Brasil, depois de muita luta fosse 

condenado perante a Corte Internacional de Direitos Humanos, órgão 

da OEA. 

A Lei Maria da Penha, hoje considerada mundialmente como 

uma exemplar legislação no âmbito da defesa dos direitos das mulheres, 

propiciando a proteção e valorização social da mulher, objetivando 

proteger a mulher das mais diversas tipologias de violência doméstica 

e familiar, buscando aprimorar cada vez mais ao que se destina em suas 

funções protetiva, preventiva e repressiva. A lei está inserida em um 

microssistema legal avançado e cujos direitos por ela abrangidos devem 

ser efetivados através de políticas públicas, propostas e executadas 

pelos administradores públicos. 

Nessa direção, a lei em comento trouxe em seu cerne o 

vislumbre de novidades significativas tanto no cenário jurídico nacional 

no que tange à luta pela erradicação e prevenção da violência praticada 
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contra as mulheres tanto na perspectiva internacional, alcançando 

notoriedade e respeito perante outras nações. Por meio da lei houve 

alterações no Código Penal, Código de Processo Penal e na Lei de 

Execuções criminais.  

Perante a morosidade e descaso do Estado em relação às 

mulheres, este tinha obrigação de elaborar mecanismos que coibissem 

e minimizassem qualquer tipo de violência doméstica e familiar, pois, 

como forma de organização política, o Estado existe para satisfazer as 

necessidades humanas inerentes ao convívio social. Assim, as benesses 

advindas da Lei Maria da Penha são significativas e amparadoras. 

É inegavelmente, que com a chegada da Lei Maria da Penha, as 

vítimas de violência doméstica e familiar passaram a se sentir mais 

protegidas por parte não apenas do Estado, mas de toda a sociedade, 

encorajando a todos, em especial, as mulheres pela busca à proteção 

legal e social, causando uma mudança cultural, social e econômica que 

outrora não eram contempladas.   

Perfazendo aproximadamente treze anos desde sua promulgação 

a Lei Maria da Penha, no Brasil, gerou uma rede de proteção às 

mulheres vítimas de violência de todas as forma de violência doméstica 

e familiar, dentre outros espalhados pelo Brasil estão: Os Centros de 

Referência ao Atendimento à Mulher; Delegacias Especializadas de 

Atendimento às Mulheres (DEAMs); Ministério Público; Defensoria 

Pública; Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

As federações incumbem a criação de suas próprias redes de proteção 

na luta contra as variadas formas de violência contra a mulher, a própria 

Lei 11.340/06, garante esta liberdade, desde que respeitando a 

legislação brasileira como um todo. 

Vale salientar que após a promulgação da lei em destaque uma 

outra inovação diz respeito a criação do Observatório da Violência 

contra as Mulheres, trazendo grandes melhorias no sentido de coibir e 

prevenir a violência doméstica e Familiar. Este órgão trabalha 

exclusivamente com os dados estatísticos, visando fazer um trabalho 

em cima dos casos mais graves, no intuito de prevenir futura violência. 

Frise-se que este órgão foi criado no Rio Grande do Sul que obteve 
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grande sucesso desde sua criação e, em sendo adotado em outras regiões 

do país, pois seu alcance se dá dentre outros, por publicações de artigos 

em revistas voltadas para o direito e áreas a fim.  

As previsões das medidas protetivas de urgência ganharam 

notoriedade e se tornaram uma eficaz arma na luta contra a violência 

doméstica, gerando mecanismos de proteção as vítimas mulheres, seus 

familiares e também seu patrimônio. Aduz abrilhantar que as demandar 

processuais não estão morosas, quando em tempos remotos o caso teria 

que passar pelos tramites legais mais burocráticos, porém com o vigor 

das leis, as medidas devem ser encaminhadas ao juiz que as decidirá no 

prazo de até 48 horas.   

Sendo assim, conclui-se que as ferramentas protetivas aos 

direitos e garantias fundamentais das mulheres, relacionadas não só a 

Constitucional Federal de 1988, mais também a Lei nº 11.340/2006 a 

conhecida Lei Maria da Penha estão sendo eficazes e de fato 

resguardam as mulheres vítimas das variadas tipologias de violência. 

Dada a importância e urgência da implementação de medidas protetoras 

com o fim de resgatar, em essência, a cidadania e a dignidade da 

mulher; antes vista como submissa e jogada as margens pela sociedade 

machista e patriarcal.  

Por fim, como já aludido a sociedade brasileira e dona de uma 

responsabilidade gigantesca na luta contra os descasos de violência 

contra a mulher, visto que culturalmente a mulher sempre fora submissa 

aos homens. A Carta Maior Brasileira de 1988, garante que todos são 

iguais perante a lei e, devem, homens e mulheres, almejarem uma 

convivência harmoniosa, sabendo-se que todos pertencem a uma 

mesma espécie, a espécie humana. Nesse sentido mencione-se que 

devem se tentar chegar a acordos pacíficos, sem preconceitos, 

garantindo os direitos a liberdade e igualdade de ideias e pensamentos 

com relação as demandas sociais, e haja a paz e o desejo de mudança 

de país que implora por igualdade e diz não a violência doméstica e 

familiar que tanto destroem vidas e famílias em todo o Brasil.  
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COMENTÁRIOS SOBRE A 

RESPONSABILIDADE CIVIL APLICADA ÀS 

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS NO BRASIL 

ATUAL 

 

André Luís de Almeida Barros5 

Fábio Gomes Línica6 

 

INTRODUÇÃO 

 

A partir das demandas judiciais civilistas envolvendo 

estabelecimentos bancários, não apenas derivadas da prestação de seus 

serviços aos consumidores (clientes), como também no âmbito de sua 

atuação social perante terceiros na atualidade, mostra-se de grande 

relevância, para os estudos de Direto Civil, a realização de 

questionamentos sobre a responsabilidade civil dos bancos no Brasil.  

Nesse sentido, é singularmente pertinente investigar, descrever 

e analisar as hipóteses, os fundamentos, os limites e o papel social da 

responsabilidade civil dessas instituições cada vez mais presentes no 

cotidiano dos cidadãos e, verdadeiramente, imprescindíveis para a 

sociedade contemporânea. 

Apoiando-se, então, o presente trabalho sobre o conteúdo da 

legislação pertinente e da jurisprudência extraída de recentes decisões 

colhidas entre juízos de diversos estados da Federação e dos tribunais 

superiores, bem como consultando novel doutrina civilista, sustentar-se 

o entendimento segundo o qual as relações entre os bancos e as pessoas, 

clientes e terceiros, encontram-se hoje suficientemente reguladas pelo 

ordenamento jurídico pátrio, sendo tal normatização bastante tanto para 

                                                 
5 Pós graduado em Direito Penal. Mestrando em Educação da Unisul. Pesquisador do 

GPADJUS/CNPq: Grupo de Pesquisa em Análise do Discurso Jurídico. 
6 Bacharel em Direito pelo Centro universitário CESMAC (2014), Especialista em 

Direito do Trabalho pela Faculdade União Cultural do Estado de São Paulo (2016), 

Advogado e Servidor Público pelo Detran Alagoas desde 2002. 
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garantir a adequada estabilidade social nessas relações quanto para 

assegurar a reparação de danos que sejam causados aos particulares 

envolvidos no desenvolvimento das atividades bancárias.  

Com efeito, diversos incidentes – tais como a recusa de cheque 

regular, o pagamento de cheque falso, a inscrição indevida de clientes 

nos cadastros de proteção ao crédito, o protesto indevido de títulos, a 

prestação de informações equivocadas a terceiros, além da 

responsabilidade referente a danos derivados de assaltos – impõem às 

instituições bancárias o dever de reparação dos danos materiais e morais 

que estas venham a causar aos usuários de seus serviços e a terceiros. 

Diante desse quadro, divide-se a doutrina quanto ao fundamento 

jurídico inerente a tal dever de reparação, apontando a responsabilidade 

civil fundada na culpa (base o Código Civil de 2002 – CC/02), ou a 

responsabilidade objetiva fundada no risco profissional (ou negocial) 

que encontra aparo no Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

De tal modo, conforme entende Cavalieri Filho (2010), é 

imperioso distinguir, em cada caso, a responsabilidade civil contratual 

ou extracontratual aplicável, tendo em vista a figura subjetiva que se 

coloca no pólo ativo da relação jurídico-processual que tem no outro 

pólo, passivamente, um banco causador de dano.  

Assim, deve-se diferenciar as situações da seguinte forma: em 

sendo cliente que sofreu o dano – numa relação de consumo – haverá 

um contrato pelo qual se susterá a objetividade da responsabilidade com 

base no CDC; figurando, porém, um terceiro, que não seja cliente, como 

parte prejudicada, apoia-se o dever de reparação no próprio CC/02, 

responsabilidade extracontratual (ou aquiliana).  

Conforme se verá no curso do trabalho, remanesce ainda a 

possibilidade de, em qualquer hipótese, seja a responsabilidade 

contratual ou extracontratual, poder-se diminuir, ou mesmo excluir, tal 

dever de reparação dos danos em razão da incidência de uma causa de 

exclusão da ilicitude: como nos casos de prejuízo advindo por culpa 

exclusiva do cliente. 

Ao fim, pretende-se, pois, demonstrar que, independentemente 

da natureza da responsabilidade, havendo contrato ou não na origem da 
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relação, o aparato estatal normativo e jurisdicional atualmente existente 

no Brasil confere segurança suficiente para que o prejudicado alcance a 

justa e devida reparação dos danos que eventualmente lhe sejam 

causados por qualquer instituição bancária. 

 

1. A IMPRESCINDIBILIDADE DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NA 

ATUALIDADE E A CONSEQUENTE NECESSIDADE DE NORMATIZAÇÃO 

 

Com o advento da revolução industrial, inicialmente na Europa 

e posteriormente em todos os cinco continentes do mundo, as atividades 

dos bancos ganharam decisiva importância na sociedade 

contemporânea em razão da nova dinâmica sócio-econômica 

fundamentalmente dependente do dinheiro e de seus movimentos mais 

característicos, quais sejam: empréstimos, depósitos, transferências de 

valores entre contas de clientes, pessoas naturais e jurídicas, incluindo-

se nesse particular o próprio poder público estatal como titular de 

contas, detentor de valores e agente ativamente atuante na economia, 

ora explorando diretamente atividades econômicas, ora celebrando 

contratos onerosos diversos com particulares; sendo, todas essas ações 

estatais, necessariamente intermediadas por operações bancárias (sobre 

o tema, consultar: O Estado como Consumidor, Flávio Amaral Garcia, 

R. Dir. Proc. Geral, Rio de Janeiro, (60), 2006).  

Também a grande facilidade de circulação de valores 

envolvidos em negócios jurídicos comerciais, notadamente compra e 

venda, a partir do uso de cheques, duplicatas e outros títulos de crédito 

– ou intermediadas por operações bancárias via informática, a exemplo 

do uso cartão de crédito – que muito beneficiaram comerciantes e 

consumidores, assim como a criação e manutenção de fundos de valores 

para o financiamento de atividades diversas, passaram a exercer papel 

essencial na produção, distribuição e consumo de bens e serviços em 

todo o mundo economicamente integrado, globalizado.  

Assim, pois, o desenvolvimento das atividades financeiras 

realizadas pelos bancos favoreceu especialmente o necessário e 

constante crescimento econômico preconizado pelo sistema capitalista 
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de produção, hoje mundialmente dominante. De fato, é cada dia mais 

amplo o alcance das atividades que realizam os bancos na sociedade, 

sendo bastante delicado tentar visualizar seu funcionamento ordinário, 

ou seja, a regularidade, normalidade das relações sociais 

contemporâneas, na ausência das instituições que lidam com o controle 

dos fluxos de valores que permeiam a rotina de uma infinidade de 

atividades sociais que são verdadeiramente irrenunciáveis atualmente, 

segundo os ditames do capitalismo.  

Sobressalta, pois, aos olhos, o papel basilar, diga-se mesmo, 

imprescindível inerente a tais instituições, constituindo-se as mesmas 

como uma parte diretamente integrante do crescimento da produção ao 

longo dos últimos dois séculos2.  

Apreendendo tal situação e elencando algumas atividades 

bancárias de grande relevo social, Cavalieri Filho argumenta que: 

 

Os bancos, em nosso país, tal como ocorre na 

generalidade dos países desenvolvidos, exercem 

relevante função na mobilização do crédito em benefício 

do desenvolvimento econômico. Modernamente, não 

mais se limitam a receber, em depósito, capitais de 

terceiros e conceder empréstimos. Com o objetivo de 

atrair clientela, prestam relevantes serviços à 

coletividade em áreas que transbordam da atividade 

bancária específica, fazendo o pagamento de salários a 

milhões de servidores públicos, empregados e 

aposentados; recebimento de impostos, contas de luz, 

gás, telefone e outros serviços públicos, sem se falar no 

incentivo e apoio que representam para a indústria, o 

comércio, a agricultura e a pecuária. (2010, p. 416, grifos 

nossos). 

 

Nessas circunstâncias, apresenta-se necessário o sério cuidado 

estatal referente à normatização que alcance de forma suficiente as 

diversas situações sociais que envolvem os bancos. E, de certo, seria 

flagrantemente inescusável a ausência ou a carência de regulamentação 

                                                 
2  Considerando-se historicamente a questão, e doutra forma não se faria, apreende-se 

que o modo de vida contemporâneo foi forjado especialmente a partir do século XIX 

e durante todo o século XX.   
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jurídica sobre as atividades bancárias, em razão de sua amplitude, 

complexidade e relevância sociais, tão nítidas atualmente. 

Desse modo, no Brasil, tem-se expressamente positivada no art. 

3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a inclusão dessas 

atividades no conceito de serviços, subordinando-se, assim, tais 

estabelecimentos aos princípios e normas consagrados pela legislação 

consumerista nacional, especialmente protetiva aos clientes, uma vez 

que estes últimos são, em regra, partes hiposuficientes em suas relações 

com os bancos, devido à alta complexidade técnica e tecnológica 

empregada nas atividades financeiras e ao patrimônio material 

pertencente a tais instituições, o que lhes permite contar com uma 

assessoria jurídica coletiva e permanente em detrimento dos clientes, 

especialmente pessoas físicas, que não dispõem de iguais condições. 

Tal diploma jurídico-normativo protetor dos consumidores, 

pessoas naturais e jurídicas, além de prevê a reparação judicial dos 

danos materiais causados elos bancos a seus clientes, vem igualmente 

servindo para impulsionar estes estabelecimentos na direção da 

melhoria contínua de seus serviços, no sentido de se ampliar a 

satisfação dos consumidores, bem como de minorar os inevitáveis 

riscos de prejuízos materiais e morais a seus clientes.  

Nesse sentido, Frantz (2004), em dissertação de mestrado, 

comenta e ratifica o fenômeno da busca contínua do aperfeiçoamento 

profissional dos bancos como decorrência da crescente conscientização 

jurídica dos consumidores fomentada pelo CDC:     

 

Com a globalização, com o processo de inserção social 

no mercado consumidor bancário, com o Código de 

defesa do Consumidor (CDC) e, mais recentemente, com 

o Código de defesa do Consumidor Bancário, os clientes 

estão experimentando níveis cada vez maiores de 

excelência e de exigência de seus direitos, no consumo 

de seus produtos e serviços. A qualidade dos produtos 

globalizados soma-se ao menor preço, ao atendimento 

exemplar e à entrega impecável, exigindo que as 

organizações desenvolvam esforços no sentido de 

otimizar suas capacidades produtivas e de buscar novos 
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diferenciais competitivos, visando a permanência no 

mercado. (p. 13, grifos nossos). 

 

Desde a entrada em vigência do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC, Lei 8.078 de 1990) o atendimento dos bancos aos 

seus clientes vem apresentando uma considerável melhora, contudo não 

é possível solucionar todas as situações a partir da legislação própria 

das relações de consumo, pois há casos que não apresentam um contrato 

como liame jurídico unindo o banco à pessoa. São, conforme se verá 

mais adiante, as hipóteses de danos causados pelos estabelecimentos 

bancários a terceiros que não encontram arrimo no CDC, exigindo 

reflexões acerca da responsabilidade civil extracontratual com base no 

Código Civil de 2002 (CC/02): por ato de seus empregados ou fundada 

na Teoria do Risco Integral proporcionado à sociedade (riscos 

insuprimíveis, uma vez inerentes à atividade: parágrafo único do art. 

927 do CC/02).  

Partindo, então, do estudo de casos que envolvem relações de 

consumo para, posteriormente, adentrar a casuística da 

responsabilidade civil dos bancos perante terceiros, não clientes, 

buscar-se-á, por agora em diante, tratar do referido tema nos seus 

contornos juridicamente mais relevantes, mantendo em mira não só a 

legislação, como também a doutrina e a jurisprudência mais atuais. 

 

2. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS BANCOS COM BASE NO CDC 

 

Na esteira da proteção legislativa conferida ao consumidor de 

serviços bancários através do CDC, justificada pela hiposuficiência e 

vulnerabilidade ordinariamente presentes nas relações de consumo, 

desequilibrando a balança da justiça em desfavor do consumidor, tem-

se a responsabilidade civil objetiva dos bancos, uma vez que estes são 

compreendidos como fornecedores de serviços, incidindo sobre eles o 

risco profissional sobre sua labuta regular, pelo qual se entende que o 

sujeito, ao disponibilizar à sociedade, de forma regular, permanente e 

profissional um serviço qualquer, responderá pelos danos derivados de 
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tais atividades, sendo irrelevante a demonstração de culpa, haja vista 

que, ao ofertar a atividade-serviço, assumiu os riscos a ela inerentes. Ou 

seja, a quem cabe o lucro da atividade, cabe também o risco e a 

consequente responsabilidade por eventuais danos causados. 

A doutrina, todavia, nesse ponto particular, não é uníssona, 

havendo quem defenda a impossibilidade (ou incoerência) de se 

classificar os bancos como fornecedores, alegando-se que suas 

atividades são atípicas, de natureza bastante específica, descabendo a 

incidência do CDC, contrariando o disposto no seu art. 3º, § 2º. Nas 

palavras de Cavalieri Filho (2010): 

 

Baseada nas distinções clássicas feitas pela economia 

entre consumo, poupança e investimentos, e entre 

produção e consumo, parte da doutrina sustenta que o 

Código de Defesa do Consumidor é inaplicável a maior 

porção da atividade bancária [...] porque o dinheiro e o 

crédito não constituem produtos adquiridos ou usados 

pelo destinatário final, sendo ao contrário instrumentos 

ou meios de pagamento, que circulam na sociedade e em 

relação aos quais não há destinatário final [...] (p. 417, 

grifos nossos). 

 

Não obstante tal objeção, a maior parcela da doutrina, em 

contrário senso, entende perfeitamente pertinente conceituar os bancos 

como fornecedores, projetando sobre eles a responsabilidade civil 

objetiva referente às suas atividades, à medida que a relação de 

consumo é entendida como “aquela realizada entre o consumidor e o 

fornecedor, tendo por objeto a circulação de produtos e serviços.” 

(CAVALIERI FILHO, 2010, p. 487).  

Nos termos do próprio CDC: 

 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

[...] § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 
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mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive 

as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista. (art. 3º, § 2º, CDC, grifos nossos). 

 

Assim, mesmo admitindo que o dinheiro não se destine ao 

consumo propriamente dito, é perfeitamente perceptível que a 

utilização dos serviços bancários apresenta como fim a circulação de 

bens e serviços outros, não se afigurando o dinheiro – por sua natureza 

de elemento intermediário de negócios, jamais um fim em si mesmo – 

um fator impeditivo para a conceituação dos bancos como fornecedores 

(de serviços)3. Afinal, os bancários efetivamente prestam serviços cujo 

fim último é a circulação de riquezas no seio da sociedade, fazendo-o 

de forma regular, profissional, permanente, remunerada e lucrativa.  

Além do que, acima de quaisquer conceitos técnicos oriundos 

da economia deve prevalecer a responsabilidade civil objetiva das 

instituições bancárias nas suas relações com os clientes, pois, conforme 

foi dito no tópico 1 supra, tal condição é importante instrumento 

jurídico de proteção ao consumidor ordinariamente hipossuficiente, 

coadunando-se tal tutela especial com a própria finalidade social do 

CDC4, que vem ao encontro do comando constitucional expresso no art. 

5º, XXXII da Constituição Federal de 19885.   

Consolidando esse entendimento sobre a questão, a Súmula 297 

do STJ dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Também o STF, no julgamento da ADIn 

2.591, manifestou o mesmo entendimento. Com efeito, a partir da 

supressão jurisprudencial da referida controvérsia doutrinária, ratifica-

se a aplicação do CDC como norma cogente nas relações entre os 

bancos e seus clientes, determinando a objetividade da responsabilidade 

                                                 
3 Sobre a natureza específica do dinheiro, consultar a obra de Karl Marx, Manuscritos 

Econômico-filosóficos, Editora Boitempo, 2008, p. 157. 
4 Nesse aspecto, deve-se ressaltar a finalidade social das normas em questão através 

de uma interpretação principiológica, eminentemente sistemática e teleológica do 

CDC. 
5 Ratificam este entendimento: Arnoldo Wald, Arruda Alvim, José Augusto Delgado, 

Nelson Nery Jr., Adalberto Pasqualotto, Carlos Roberto Gonçalves dentre outros.   
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civil na prestação dos serviços bancários, restando, pois, juridicamente 

impossível o afastamento consensual-contratual do dever de reparação 

indenizatória dos danos, uma vez que: “O art. 51, I, [do CDC] considera 

abusiva e, portanto, nula a cláusula contratual que impossibilitar, 

exonerar ou atenuar a responsabilidade civil do fornecedor por vícios 

de qualquer natureza.” (GONÇALVES, 2010, p. 255). 

Exemplificativamente, bastante útil analisar a casuística trazida 

pela doutrina que, pontualmente, trabalha a aplicação do CDC em 

situações específicas que são recorrentes no judiciário nacional, 

envolvendo litígios entre bancos e consumidores nas suas relações 

ordinárias. 

Com efeito, seguem várias situações abarcadas pelo CDC, tais 

como: a recusa do pagamento de cheque regular, cheque 

equivocadamente creditado na conta de outro correntista, conta corrente 

movimentada por pessoa não autorizada, débito em conta corrente sem 

autorização do correntista, conta conjunta transformada em individual 

sem a autorização de ambos os titulares, inclusão indevida do cliente 

nos cadastros de devedores, extravios de títulos de crédito depositados 

para custódia e cobrança, furto ou extravio de talão de cheque ou de 

cartão magnético quando ainda em poder do banco etc.  

Em todos os casos supramencionados, conforme facilmente se 

percebe, há falha no serviço do estabelecimento bancário resultando em 

inconvenientes e/ou prejuízos aos clientes, causando-lhes danos 

materiais potencialmente acompanhados de danos morais. Essas falhas 

se inserem no conceito legal de “defeitos relativos à prestação dos 

serviços” tratados pelo art. 14 do CDC nos seguintes termos: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa [responsabilidade civil objetiva], pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços [...].” (grifos nossos). 

Defeitos são, nesse sentido, incorreções nos procedimentos – 

e/ou nos resultados esperados –, originando incidentes que, embora 

previsíveis, são indesejados por ambas as partes (fornecedor e 

consumidor), cabendo, portanto, àquele que oferta o serviço o dever 
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legal de cautela no sentido de evitar, o quanto possível, sua ocorrência. 

Assim se apreende do § 1º do art. 14 (CDC), que esclarece: “O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

[que envolvem cada situação específica] [...].” 

Deve-se ressaltar ainda que, embora objetiva, a 

responsabilidade civil dos bancos encontra limites no §3º do mesmo 

dispositivo (art. 14 CDC), admitindo-se expressamente a exclusão do 

dever de reparação mediante a análise concreta da prestação do serviço 

ou do comportamento do consumidor, nos casos de comprovada culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro e de ausência de defeito; 

restando o ônus da prova ao fornecedor bancário em todos esses casos. 

Cabe ainda destacar que, em se provando que a conduta do consumidor, 

de algum modo, concorreu para causar o dano, preconiza a doutrina 

que, de acordo com a análise das características do caso concreto, deve 

haver a redução proporcionalmente adequada no quantum 

indenizatório-reparatório devido6. São os casos de culpa concorrente 

nos quais o próprio consumidor afetado pelo dano agiu de forma a 

viabilizar, no todo ou em parte, a ocorrência do evento danoso. 

No universo das relações de consumo dos serviços bancários, 

merecendo especial atenção, encontram-se os casos envolvendo o uso 

de cartão de crédito. Nesse ponto específico, é preciso observar a 

existência de três partes envolvidas em dois contratos independentes 

entre si. Assim, há um primeiro contrato, entre o emissor do cartão de 

crédito (banco ou outra pessoa jurídica que oferece e administra o 

crédito) e o titular do cartão, que dele faz uso para o consumo em geral.   

Esse é um contrato inominado que tem por objeto a abertura de 

crédito para o consumidor, titular do cartão, no mercado de consumo, 

junto a diversos fornecedores de produtos e serviços, crédito garantido 

pelo emissor do cartão. Há ainda um segundo contrato, entre o emissor 

                                                 
6 A referida análise fática casuística deve ser orientada pela Teoria da Causalidade 

Adequada, a fim de se verificar o grau de influência que teve a conduta do consumidor 

sobre a produção do dano.  
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do cartão e o fornecedor que aceita negociar com o titular do cartão de 

crédito; esse, por sua vez, é um “[...] outro contrato, chamado de 

filiação, em virtude do qual o primeiro se obriga a pagar ao segundo as 

despesas feitas pelo titular do cartão.” (CAVALIERI FILHO, 2010, p. 

424). 

 

Esquematicamente, veem-se as partes, os contratos e os objetos 

assim dispostos, dentro do atual quadro de circulação de valores, bens 

e serviços fomentado pelo uso de cartões de crédito: 

 

 
Fig. 01 (idealizada pelos autores) 

 

É visível, portando, a condição de consumidor que o titular do 

cartão assume tanto em relação ao emissor do cartão quanto em relação 

aos fornecedores filiados, haja vista que o emissor do cartão 

(geralmente um banco), ao explorar economicamente a atividade de 

concessão de crédito, coloca-se na posição de fornecedor de um serviço 

disponibilizado ao público.  

Desse modo, todos os infortúnios previsíveis inerentes à 

abertura de crédito através do uso de cartão devem ser suportados pelo 

emissor, assim como todos aqueles próprios da negociação mediante o 

uso do cartão de crédito devem correr por conta do fornecedor filiado 

ao emissor do cartão. Exemplos rotineiros, conforme Cavalieri Filho 
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(2010), são os roubos, furtos, extravios do cartão e seu uso por pessoa 

não autorizada (estelionato), gerando prejuízos que não devem ser 

suportados pelo titular, mas pelo emissor e fornecedor filiado 

respectivamente, salvo os casos de comprovada culpa exclusiva do 

titular, cabendo o ônus probatório ao fornecedor.  

Incide sobre o emissor, portanto, o dever de se precaver em 

relação aos riscos inerentes à atividade de concessão de crédito, a 

exemplo do extravio do cartão. Do mesmo modo que cabe ao 

fornecedor filiado tomar todos os cuidados necessários para evitar o 

crime de estelionato contra si por meio do uso ilícito de cartão de 

crédito, por pessoa não autorizada.  

No tocante aos riscos e prejuízos derivados do contrato de 

filiação, não é demais observar que, as partes não podem transferir a 

responsabilidade ao consumidor (titular), pois este juridicamente se 

encontra, em absoluto, alheio à relação de filiação contratual havida 

entre o banco (emissor do cartão) e o estabelecimento comercial que 

aceita pagamento através do cartão de crédito (uma loja de roupas, por 

exemplo). 

Por fim, outro caso emblemático trazido pela doutrina 

consultada é o uso de cofres bancários com o fim de guardar bens e 

valores mobiliários de propriedade dos clientes (o depósito e guarda de 

joias de família em cofres de bancos).  

Nesse caso específico, embora haja divergências doutrinárias, 

segundo Yassef Said Cahali (apud GONÇALVES, 2010, p. 250), a 

relação jurídica que há entre o banco depositário e o cliente depositante 

é um contrato misto e atípico que entrosa elementos de depósito e 

locação, tendo por fim a guarda e vigilância dos bens depositados nos 

cofres, consubstanciando uma verdadeira obrigação de resultado entre 

os contraentes.  

Desse modo, ofertando, pois, regular, permanente e 

profissionalmente esse serviço ao público, com o objetivo de lucro, os 

estabelecimentos bancários se obrigam a garantir manutenção e zelo do 

conteúdo depositado. 
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Nesse caso, todos os eventos previsíveis que possam trazer 

prejuízos ao depositante-consumidor devem ser evitados pelos bancos, 

a exemplo de furtos, assaltos, extravios e incêndios em suas instalações 

que abrigam os cofres. Entende ainda Gonçalves (2010), que certos 

fenômenos naturais absolutamente imprevisíveis podem excluir a 

responsabilidade dos bancos em relação à deterioração ou perda do 

conteúdo depositado. Assim, remanesce a possibilidade de se alegar 

força maior – terremotos, inundações, maremotos em áreas onde tais 

fenômenos não são comuns – com o fim de se exorar o dever de 

indenizar.  

Em consequência disso, não é juridicamente possível, na relação 

que tem por fim o uso de cofre bancário, a validade da cláusula 

contratual que determina a exclusão consensual do dever inerente ao 

banco em relação ao cuidado e vigilância dos bens depositados.  

Nos casos de efetiva ocorrência de sinistros naturais, porém, 

resta para o consumidor a dificuldade de provar o exato conteúdo 

depositado no cofre, para que se possa determinar o quantum lhe cabe 

de indenização. Tal dificuldade se manifesta justamente em razão do 

sigilo próprio a este serviço de depósito de bens em cofres bancários. 

Ou seja, tendo em vista a maior segurança possível, em regra, apenas o 

consumidor-depositante tem ciência dos bens e valores que ele próprio 

coloca em depósito aos cuidados da instituição. 

Sobre esse problema probatório particular, manifestou-se o 

Tribunal de Justiça de São Paulo (RJTJSP, 122/377), entendendo que, 

nesses casos deve haver uma razoável flexibilidade na apreciação das 

provas produzidas pelo autor (consumidor), tendo em vista que, nos 

casos de perda total dos bens depositados, a rigidez na análise 

probatória dá margem à severa dificuldade (ou mesmo impossibilidade) 

de se provar quantitativamente os prejuízos; fato que pode resultar na 

insatisfação do direito à indenização, o que de resto representa injustiça 

frontalmente incompatível com a função social da responsabilidade 

civil dos bancos fundada no CDC.  

A solução coerentemente encontrada pela corte paulista foi 

analisar a compatibilidade entre a capacidade econômica do cliente e o 
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valor dos bens que o mesmo alega ter depositado. Em havendo uma 

correlação razoável entre esses fatores, deve-se presumir a verdade das 

alegações em favor do consumidor. 

Desse modo, para todos os casos tratados até aqui, e análogos, 

aplica-se a responsabilidade civil objetiva fundada no CDC 

(contratual), pois figuram relações de consumo diversas. Resta, pois, na 

sequência da matéria, tratar da responsabilidade civil das instituições 

bancárias a partir do CC/02.    

 

3. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS BANCOS COM BASE NO CC/02 

 

De acordo com o que foi dito no tópico anterior, “não resta a 

menor dúvida de que a responsabilidade contratual do banco é objetiva, 

[...]” (CAVALIERI FILHO, 2010, p. 417). Quanto às situações que 

envolvem pessoas não clientes, cada caso deve ser analisado com 

cautela, para que se apure a possibilidade de aplicar a responsabilidade 

civil fundada na culpa lato senso, exigindo-se prova do elemento 

subjetivo (responsabilidade subjetiva, dolo ou culpa estrita), como 

pressuposto do dever jurídico de indenizar. Ou, ao invés, prefira-se a 

responsabilidade objetiva fundada no risco integral da atividade 

habitualmente exercida, como nos casos de prejuízos a terceiros em 

decorrência de assaltos nas agências bancárias. 

Esclarecendo o problema da categorização jurídica da 

responsabilidade civil bancária, Stolze e Pamplona dizem: “Caso seja 

algo decorrente da atividade habitualmente exercida, e não em função 

de um fato isolado no seu amplo campo de relações negociais, 

poderemos afirmar que a responsabilidade civil [extracontratual do 

banco] será objetiva.” (2010, p. 379). 

Nesse caminho teórico-doutrinário, outro mister que se 

apresenta é a conceituação da responsabilidade extracontratual, tarefa 

que demanda dificuldades confessadas pela própria doutrina. 

Abordando a natureza jurídica dicotômica da responsabilidade civil, 

tradicional doutrinador esclarece que:  
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[...] nem sempre resta muito clara a existência de um 

contrato ou de um negócio, porque tanto a 

responsabilidade contratual como a extracontratual com 

frequência se interpenetram e ontologicamente não são 

distintas: quem transgride um dever de conduta, com ou 

sem negócio jurídico, pode ser obrigado a ressarcir o 

dano. (VENOSA, 2010, p. 22). 

 

De fato, deve ser notado que, para o cumprimento dos fins 

propostos no presente estudo acerca da responsabilidade civil dos 

bancos, o ponto fundamental de distinção repousa sobre a condição do 

sujeito que sofre o dano (se é ou não cliente-consumidor dos serviços) 

e suas consequências: se há ou não a respectiva necessidade jurídico-

processual de se provar a culpa da instituição bancária (se cabe ou não 

o ônus da prova da culpa àquele que sofre o dano). 

Em ambos os casos, seja o sujeito prejudicado um cliente ou 

terceiro, poderá haver dispensa de provar a culpa do banco, pois a 

responsabilidade objetiva pode ser aplicada tanto a partir do CDC 

(perante consumidores) quanto com base no risco integral (parágrafo 

único do art. 927, CC/02); sendo ainda igualmente objetiva a 

responsabilidade incidente sobre os atos danosos dos funcionários 

(prepostos) dos estabelecimentos bancários no exercício de suas 

atividades profissionais habituais perante terceiros (art. 932, III, 

CC/02).  

Assim, há situações específicas de responsabilidade objetiva 

que apresentam terceiros no pólo ativo da relação jurídico-processual. 

Exemplo particular de danos causados por funcionários de banco a 

terceiros é trazido por Sílvio Rodrigues, citado por Cavalieri Filho 

(2010): “[...] um comerciante que, antes de vender a prazo dois 

caminhões ao cliente de um determinado banco, tomou informação 

sobre a idoneidade financeira do comprador [...]” (p. 428), ocasião na 

qual lhe foram prestadas pelo funcionário da agência bancária 

informações falsas sobre a capacidade financeira do citado cliente 

bancário que pretendia comprar os caminhões. Com base nas falsas 

informações prestadas pelo empregado do banco, a venda foi realizada, 
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o que levou posteriormente o vendedor a buscar a responsabilização do 

banco pelos danos sofridos com o mal sucedido negócio.  

Aqui incide a responsabilidade civil do banco perante o 

vendedor de caminhões (um terceiro que não era seu cliente), tendo em 

vista o dano que lhe foi causado pela conduta do funcionário da agência 

bancária. Aplica-se o art. 932, III c/c art. 933, ambos do CC/02, que 

determinam: 

 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil 

[dos danos]: [...] III – o empregador [...] por seus 

empregados [...] no exercício do trabalho que lhes 

competir, ou em razão dele; Art. 933. As pessoas 

indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente [inciso 

III do art. 932, o banco figurando como empregador], 

ainda que não haja culpa de sua parte [responsabilidade 

objetiva], responderão pelos atos praticados pelos 

terceiros ali referidos [empregados]. 

 

Tem-se, então, no caso em análise a responsabilidade 

extracontratual objetiva do banco em relação à conduta de seus 

empregados no exercício ordinário de suas funções habituais: assim 

decidiu o TJRS acerca do citado caso, dado que os bancos, como 

empregadores, “ainda que não haja culpa de sua parte” (art. 933, 

CC/02), responderão objetivamente pelos atos de seus empregados, 

quando estes são causadores de danos a terceiros, não clientes. 

O mesmo fundamento se aplica para determinar a reparação de 

danos sofridos por terceiros que, não sendo clientes do banco, 

encontravam-se, por qualquer motivo, no interior de uma agência 

bancária quando ocorreu um assalto (roubo com uso de arma, art. 157, 

§ 2, I do CP).  

Nesse sentido segue também o dano moral experimentado pelo 

cidadão (não cliente) que, tentando realizar pagamentos diversos, 

sofreu tratamento discriminatório por parte do funcionário que estava 

no caixa da agência bancária, recusando o pagamento e discriminando 

o cidadão. Do mesmo modo se entende o caso em que os funcionários 

da segurança do banco confundiram um cidadão – que aguardava um 
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amigo dentro da agência bancária – com um estelionatário que tentava 

escapar da agência logo depois de ter aplicado um golpe no caixa da 

agência. Na ocasião, os seguranças agiram com violência para dominar 

fisicamente o suposto criminoso após terem lhe dado voz de prisão, 

causando-lhe severo e injusto constrangimento público6. 

Nessa linha segue também o protesto de título de crédito 

falsificado. Mais uma vez recorre-se a excelente obra de Cavalieri Filho 

sobre o assunto:  

 

Na verdade, se o banco não tem condições de averiguar a 

realidade do negócio que deu causa ao título, deve, pelo 

menos, nas operações de desconto, ter a máxima cautela 

e só fazê-las com empresas idôneas. [...] Nossa 

jurisprudência é firme no sentido de responsabilizar os 

bancos por danos, inclusive morais, decorrentes de 

protesto indevido, mesmo depois de cientificados da 

falsidade do título. [...] A responsabilidade pela 

indenização dos danos causados é do banco que levou o 

título sem causa ao cartório. A pessoa jurídica pode sofrer 

dano à sua honra objetiva (4ª T., REsp 112.236/RJ, rel 

Min. Ruy Rosado de Aguiar, RSTJ 102/370). (2010, p. 

430). 

 

Situação distinta, porém, ocorre nos casos envolvendo contratos 

celebrados entre dois ou mais bancos que tem por objeto a parceria entre 

eles visando a uma maior e melhor exploração de sua atividade, quando 

conjuntamente exercida pelos bancos no mercado financeiro, 

viabilizando ou ampliando os lucros de todos os estabelecimentos 

envolvidos no contrato. 

Nessa hipótese, ocorre que, não havendo uma relação de 

consumo entre os bancos contraentes – nenhuma das partes se 

apresentando como consumidor hiposuficiente perante a outra – não há 

que se falar em culpa objetiva, devendo, pois a parte que eventualmente 

alegar ter sofrido danos provar processualmente a conduta, o resultado, 

                                                 
6 Os últimos dois exemplos apresentados nesse parágrafo não são citados pela doutrina 

consultada, mas são de nosso conhecimento. 
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o nexo causal e também o dolo ou a culpa da outra: reponsabilidade 

contratual subjetiva, base o art. 927, caput, do CC/02.   

Em relação à responsabilidade subjetiva dos bancos, é bastante 

singular também o caso de uma senhora que, domiciliada ao lado de 

uma grande agência bancária, acabou contraindo uma doença 

respiratória em razão de inalar, por longo período e involuntariamente, 

os resíduos gasosos da tinta usada pelas impressoras do escritório do 

banco (seu vizinho imediato).  

Nesse caso, também não há uma relação de consumo entre o 

banco e sua vizinha, além do que a emissão de gases poluentes não é 

um fato comumente associado ao ofício bancário – dificilmente 

previsível, sendo razoável perquirir a culpa do banco, espancando de 

plano a aplicação da responsabilidade objetiva. Logo, tem-se, nesse 

caso7, um exemplo de responsabilidade extracontratual subjetiva 

também subsumida ao art. 927, caput, do CC/02. 

Finalmente, visualiza-se na jurisprudência recente o dever de 

indenizar as vítimas (não clientes) de assaltos ocorridos nas agências 

bancárias, pois, conforme já foi dito, a atividade bancária traz consigo, 

de forma ínsita, o iminente risco de assaltos, gerando, assim, um perigo 

concreto constante oponível à sociedade em geral e especialmente 

àqueles que se acham nas dependências das agências.  

Nesses casos, aplica-se o risco integral próprio da atividade 

habitualmente exercida, considerando que, por dever de justiça, aquele 

que criou o risco deve responder pelos danos decorrentes: 

responsabilidade extracontratual objetiva fundada na teoria do risco 

integral.  

Com efeito, a dinâmica e complexa realidade social 

contemporânea é capaz de produzir uma gama vasta de exemplos outros 

sobre o tema, de forma que resta impossível o esgotamento casuístico 

referente à responsabilidade civil extracontratual dos bancos.  

Devendo-se, portanto, lançar o foco do estudo não sobre os 

exemplos fáticos, mas, sobretudo, nas circunstâncias comuns que se 

                                                 
7 Esse exemplo também não figura na doutrina. 
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identificam entre eles e que são essencialmente os fatores de 

justificação da categorização da responsabilidade civil bancária 

(contratual ou extracontratual, subjetiva ou objetiva) e da 

correspondente solução jurídica incidente. 

 

4. A RESPONSABILIDADE CIVIL E O EQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES 

SOCIAIS  

 

Conforme se tornou perceptível até aqui, a responsabilidade 

civil contratual objetiva dos bancos na prestação de seus serviços 

fundada no CDC representa instrumento jurídico bastante eficiente 

quanto à necessária segurança que tais serviços devem oferecer ao 

público consumidor, em nome da suficiente harmonia social.  

Assim, o ordenamento jurídico estatal, no cumprimento dos 

seus fins próprios, confere estabilidade às relações sociais, neste caso 

específico, aquelas travadas entre os bancos e as pessoas que mantém 

com estes relações jurídico-contratuais de consumo. 

De tal fato, decorre que, em sofrendo danos aos quais não deu, 

exclusivamente, causa, tem o cliente bancário a certeza de poder buscar 

a devida reparação judicial diretamente contra a instituição responsável 

pelo serviço defeituoso, mal sucedido ou equivocadamente realizado.  

No caso do uso de cofres, houve entendimento jurisprudencial 

em 1991 considerando impossível até mesmo a denunciação da lide da 

pessoa jurídica contratada pelo banco para prover a segurança de suas 

instalações:  

 

[...] não cabe denunciação da lide de empresa de 

vigilância para eventual apuração de responsabilidade 

decorrente de ato delituoso de empregado seu, em ação 

de indenização, por roubo de valores, proposta contra o 

banco locador do cofre, onde se encontravam aqueles 

bens – recurso não provido. (STJ: REsp 8.972-SP). 

 

Pela responsabilidade civil objetiva, conforme foi dito, o 

cliente-consumidor goza da prerrogativa processual referente à 
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desoneração quanto à prova da culpa do banco: apenas a conduta, o 

resultado e o nexo são necessários provar para se exigir a reparação. Só 

nos casos de danos decorrentes da exclusiva conduta do cliente poderá 

ser afastado este dever de reparação, sendo nestes casos ônus do banco 

a prova de que o consumidor, por si só, produziu o infortúnio e seus 

prejuízos correspondentes. 

Por dever de justiça, portanto, e também para garantir segurança 

às atividades bancárias, considerando que a sociedade atual não pode 

prescindir de seus serviços, tem-se a admissão de certos limites na 

responsabilidade civil dos bancos; sendo certo que apenas surgirá o 

dever jurídico objetivo de reparação se, por ato de seus empregados ou 

por falhas dos seus serviços, decorem danos a clientes e/ou terceiros.  

Da mesma forma se apresenta a ocorrência de eventos naturais 

absolutamente imprevisíveis, aplicável especialmente aos casos 

envolvendo o uso de cofres, como argumento razoável e bastante para 

a exoneração do dever bancário de reparação de danos.  

Desse modo, não se deve conceber que a responsabilidade civil 

contratual dos bancos, fundada no CDC, por ser objetiva, apresenta-se 

absolutamente inafastável. Em abstrato, pois, mantém-se a 

possibilidade de que tanto a culpa exclusiva da vítima como a 

ocorrência de força maior afastem o dever de reparação. 

Concretamente, a aceitação dessas duas hipóteses de excludentes deve 

ser mediada pela análise dos fatos que determinaram os prejuízos, assim 

como a admissão de qualquer outra excludente deverá ser ponderada 

pelo julgador, não sendo teoricamente, a priori, impossível em nenhum 

caso, a depender das características fáticas, a atenuação (culpa 

concorrente) ou exclusão da responsabilidade civil bancária. 

Bastante relevante também é a possibilidade que têm as 

instituições bancárias de mover ação regressiva contra o Estado nos 

casos de assalto em suas agências. Determina a Lei nº 7102/83 aos 

bancos a obrigação de prover todos os cuidados possíveis com a 

segurança, respondendo pelos danos derivados de assaltos em suas 

agências, independente de quem sofra os danos: clientes ou não, pois, 

“assumindo o banco, nesse particular, uma responsabilidade fundada 
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no risco integral” (CAVALIERI FILHO, 2010, p. 430), não poderá se 

eximir de ressarcir os danos sofridos pelas pessoas, porém, sendo o 

poder público o primeiro e maior responsável pela segurança de todos, 

é razoável que a instituição bancária contra o Estado busque recuperar 

os valores pagos a título de indenização em razão de assaltos.  

Tomando, pois, todos os cuidados que estejam ao seu alcance 

no tocando à segurança de suas instalações os estabelecimentos 

bancários poderão alegar, objetivamente, verdadeira falha na segurança 

pública, que é dever do Estado. O que não se mostra adequado é a 

tentativa do banco de transferir a responsabilidade que lhe é própria, 

pela natureza das atividades que realiza, para o Estado, ou mesmo para 

a empresa de segurança que contratou. 

Nessa esteira, segue o pagamento de cheque falsificado. 

Naturalmente, a atividade envolvendo cheque traz em si o risco de 

haver crime de estelionato contra o banco. Perfeitamente previsível, 

então, exige que sejam tomados todos os cuidados necessários quanto à 

autenticidade da assinatura e das informações contidas nos cheques. 

Caso seja bem sucedido, o falsário cometerá um ilícito patrimonial 

contra o próprio banco e mediante descuido de seus empregados, não 

devendo ser transferido o prejuízo ao cliente, que em nada concorreu 

para a prática do crime.  

Se, todavia, o cliente teve seu talonário furtado ou roubado e 

deixou de dar ciência tempestivamente ao banco sobre o ocorrido, sua 

inércia representa conduta omissiva que – de forma exclusiva ou em 

concurso com a falta de cuidado do banco – determina adequadamente 

o fato danoso; logo, cabe a aplicação de culpa exclusiva ou concorrente 

e a consequente exclusão ou redução proporcional da indenização a ser 

paga pelo banco ao cliente omisso que foi prejudicado exclusivamente 

por si mesmo ou com sua contribuição decisiva. 

Nesse sentido, dispõe a Súmula 28 do STF: “O estabelecimento 

bancário é responsável pelo pagamento de cheque falso, ressalvadas as 

hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista”.   

Também em relação aos depósitos bancários, não se aceita hoje 

o argumento de que o banco se coloca como um mero intermediário 
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entre os depositantes e aqueles que tomam empréstimos, uma vez que, 

segundo Aguiar Dias citado por Cavalieri Filho (2010), o dinheiro como 

bem móvel fungível depositado junto ao estabelecimento bancário 

passa a integrar seu patrimônio, obrigando-se este apenas a restituir o 

equivalente ao depositante, quando este o requerer. Assim, ao captar 

depósitos e conceder empréstimos junto aos clientes em geral, os 

bancos agem por sua conta, movidos por interesses próprios, assumindo 

os riscos inerentes a tais operações, sendo de resto o empréstimo de 

valores uma atividade bastante lucrativa para as instituições bancárias. 

Por fim, merece ser colocada a questão da socialização dos 

riscos como mecanismo silencioso e suave destinado a pulverização dos 

prejuízos inevitavelmente sofridos pelos bancos, pois concretamente 

não há banco que, ao final de cada período de balanço, não contabilize 

prejuízos referentes ao período. Com efeito, é fundamental que os 

impactos negativos de sua atuação social não acarretem sua ruína, fato 

que representaria um prejuízo social em sentido amplo, à medida que a 

atividade bancária, conforme já dito, é essencial para toda a sociedade 

atualmente.  

Por essa razão, os clientes pagam taxas de serviços que 

poderiam ser substancialmente menores ou até mesmo, pagam por 

serviços que poderiam ser ofertados gratuitamente dentro dos chamados 

“pacotes de serviços”. Tal situação é inegavelmente negativa para os 

clientes em geral, quando considerados individualmente, porém, de 

certo modo, faz-se necessária, tendo em vista os altos custos de 

manutenção das atividades bancárias somadas aos mencionados 

prejuízos negociais que minam parte de seus lucros.  

Assim, os clientes pagam à medida que usam os serviços 

bancários e, com isso, acabam tacitamente dando suporte, por exemplo, 

à realização de seguros que protegem os bancos contra infortúnios 

danosos; auxiliando a manutenção e a melhoria desses serviços 

imprescindíveis para a curso ordinário da economia e da sociedade 

como um todo. 
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Ratificando este entendimento, observa a doutrina que:  

 
De fato, o anseio de obrigar o agente causador do dano a 

repará-lo se inspira nos mais estritos princípios de justiça, 

principalmente quando o prejuízo foi causado 

intencionalmente. [...] A melhor, senão a única maneira 

de se corrigir esse inconveniente, encontra-se no seguro. 

Através do contrato de seguro, o encargo de reparar o 

dano recai diretamente nos ombros dos segurados; caso o 

seguro seja obrigatório ou se encontre extremamente 

difundido, o dever de indenizar recairá indiretamente 

sobre toda a sociedade. (SÍLVIO RODRIGUES, 2008, p. 

04). 

 

Por essas circunstâncias se justificam, em parte, os custos mais 

elevados dos serviços bancários. As instituições bancárias, em 

contrapartida, devem ofertar de forma regular e suficiente, a segurança, 

a agilidade7, a praticidade, o conforto e todos os meios necessários à 

satisfação e à fidelidade dos clientes no atual ambiente social de livre 

concorrência acirrada.  

 

CONCLUSÃO 

 

Nesse contexto, consoante visto, incumbe ao Estado, através da 

função legislativa e jurisdicional, conduzir da melhor forma o 

relacionamento entre banco e sociedade, não sendo outra a função 

social da responsabilidade civil, senão assegurar estabilidade social 

para a garantia do desenvolvimento a partir da normatização e 

imposição de reparação de danos segundo as balizas da justiça.  

Nesse viés está a responsabilidade civil disciplinada no CDC e 

no CC/02 e tratada pela jurisprudência nacional, determinando, 

conforme o caso, a obrigação jurídica – contratual ou extracontratual, 

objetiva ou subjetiva – dos bancos nas suas relações com a sociedade: 

clientes e terceiros.  

                                                 
7 Sobre a agilidade no atendimento presencial ao cliente bancário, ver artigo de Pablo 

Stolze sobre a Responsabilidade Civil pela Perda do Tempo Livre. 
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Diversas situações tratadas pela doutrina e pela jurisprudência 

serviram como figuras ilustrativas para dar concretude e realidade ao 

tema abordado; dentre as quais, destacaram-se: a recusa do pagamento 

de cheque regular, o pagamento de cheque falsificado, a prestação de 

informações falsas a terceiros sobre a situação de clientes, danos 

derivados de assaltos, prejuízos aos clientes no uso de cofres bancários, 

protesto indevido de título. 

Também outros inconvenientes por que passam os 

consumidores bancários foram mencionados, como: cheque 

equivocadamente creditado na conta de outro correntista, conta corrente 

movimentada por pessoa não autorizada, débito em conta corrente sem 

autorização do correntista, conta conjunta transformada em individual 

sem a autorização de ambos os titulares, inclusão indevida do cliente 

nos cadastros de devedores, extravios de títulos de crédito depositados 

para custódia e cobrança, furto de talão de cheque ou de cartão 

magnético quando ainda em poder do banco.  

Por fim, diante da dependência cada vez maior que tem a 

sociedade em relação às atividades dos bancos, por este expediente é 

possível apreender que, no Brasil atual, a situação geral da 

responsabilidade civil das instituições bancárias está suficientemente 

tratada pelo Estado, restando à sociedade em geral, pessoas naturais e 

jurídicas, a possibilidade certa de que, nas suas relações com as 

instituições bancárias, para cada dano sofrido caberá a expectativa de 

justa reparação devidamente albergada pela legislação e pela 

jurisprudência. 
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DANOS ESTÉTICOS, DANOS MORAIS 

COLETIVOS E DANOS SOCIAIS COMO 

ESPÉCIES DISTINTAS: UMA ANÁLISE À LUZ 

DA RESPONSABILIDADE CIVIL. 
 

 

Carlos Emanuel de Sales Barreto7 

Thyago Bezerra Sampaio8 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de pesquisa tem por escopo abordar, sob novo 

prisma, o dano moral coletivo, juntamente com os danos estético e 

social que amiúde se percebem nas demandas judiciais concernentes ao 

assunto, de modo a apresentá-los, no âmbito da Responsabilidade Civil, 

como espécies distintas para os fins a que se destinam, tais como os de 

indenização, entre outros. Afinal, o que mais aflige? V.g., um dano à 

moral, que atinge aspectos subjetivos do indivíduo, mormente relativos 

à honra, ou um dano estético: visível, permanente e limitante? 

Destarte, o tema escolhido “Danos Estéticos, Danos Morais 

Coletivos e Danos Sociais como Espécies Distintas: uma Análise à Luz 

da Responsabilidade Civil” justifica-se pela sua importância social, 

bem como pela necessidade da devida observância da Lex 

Fundamentalis, máxime no que tange ao tema:  artigo 5.º, incisos V e 

X, vez que a vida humana é o mais alto bem a ser preservado. Trata-se 

de tema deveras atual e relevante. 

Diante disso, surgem os problemas: por que negar as naturezas 

autônomas dos danos, reduzindo-os a meras categorias esparsas? Por 

que não há uma definição clara na legislação sobre cada uma das 

                                                 
7 Bacharel em Direito pela Faculdade Raimundo Marinho. E-mail: carlos-

emanuel95@hotmail.com 
8 Advogado. Professor da Faculdade Raimundo Marinho. Mestrando em Direito 

Público pela Universidade Federal de Alagoas. Auditor Geral da unidade de auditoria 

interna da Universidade Federal de Alagoas. E-mail: thyagosampaio@gmail.com 
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espécies de danos? Perante essas indagações, tentar-se-á estabelecer 

uma linha de raciocínio, buscando amparo na Doutrina que versa sobre 

o tema, na Jurisprudência e noutras fontes de boa cepa.   

Percebe-se claramente que o estudo do dano estético como 

modalidade do dano moral configura falta de cuidado por parte do 

legislador, uma vez que se percebem diferentes. Tem- -se, 

hodiernamente, a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

prevendo que “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e 

dano moral”, mas não há ainda uma maior, por assim dizer, 

“positivação” acerca do tema. Sobre isso falar-se-á com maior argúcia 

ao longo desta dissertação. 

Malgrado a supracitada súmula do STJ, as decisões ainda 

permanecem no sentido de conceder apenas um aumento na 

indenização referente ao dano moral, quando a pessoa afetada sofreu (e 

sofre) com um dano físico que gravemente lhe perturba. 

Diante de tal situação, necessário se faz pô-los em igual 

patamar, ou talvez, em muitos casos, estabelecer que o quantum 

indenizatório seja maior, devido às incapacidades que pode causar, para 

o dano estético. De grande atualidade é também o dano social que 

constitui lesão à sociedade no seu nível de vida. 

Vale ressaltar que este estudo objetiva, de modo geral, analisar 

o dano, enquanto essencial para caracterizar a Responsabilidade Civil, 

sob suas diversas espécies, e possibilitar meios autônomos do estudo 

destas. Este trabalho objetiva, também, de modo específico, 

compreender o dano enquanto essencial para caracterizar a 

Responsabilidade Civil (histórico e características), refletir sobre o 

tema em comento, de modo a demonstrar sua relevância, explicar as 

diversas possibilidades de dano e diferenças entre elas e distinguir as 

espécies de dano para uma melhor compreensão do tema. 

O motivo que norteia a escolha do tema é a necessidade de uma 

melhor compreensão do dano e do seu alcance sob diversos pontos de 

vista. É com base nisso que será orientada a pesquisa. Falar-se-á, 

outrossim, neste trabalho, sobre a importância do assunto em tela e das 

diversas espécies de danos. 
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Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa 

foram principalmente explicativos do assunto em análise e de cunho 

bibliográfico, utilizando obras jurídicas de renomados autores, 

mormente da área de Responsabilidade Civil, bem como da legislação, 

da Jurisprudência, de outros documentos e da Internet, de modo a dilatar 

o entendimento da matéria, da qual as informações foram observadas 

segundo o grau de importância. 

Este trabalho encontra-se organizado em cinco diferentes 

capítulos. O primeiro consiste nestas considerações introdutórias, aptas 

a clarear a mente do leitor de modo a pô-lo em condições de conhecer 

previamente o objeto pesquisado. 

O segundo capítulo trata, especificamente, sobre o instituto da 

Responsabilidade Civil, apontando como era realizado nas mais antigas 

civilizações e demonstrando o seu histórico e evolução. O terceiro 

capítulo tecerá considerações principalmente sobre o dano, enquanto 

essencial caracterizador da Responsabilidade Civil, bem como as suas 

particularidades. 

O quarto capítulo traça, em linhas gerais, o desenvolvimento de 

toda a pesquisa. O quinto e último capítulo consiste na conclusão dos 

estudos realizados.  

Insta ressaltar, por oportuno, que este trabalho não pretende 

exaurir os debates que circundam o tema, nem tampouco abordar todas 

as diferentes espécies de danos, que se proliferam na medida em que 

evolui a sociedade, mas apenas expor à comunidade docente e discente 

maiores reflexões e novos conhecimentos sobre o mesmo. 

 

2. RESPONSABILIDADE CIVIL: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

2.1 Conceito de responsabilidade civil 

 

Antes de partir diretamente ao tema que lastreia este trabalho, 

convém conceituar a Responsabilidade Civil – embora não seja possível 

exauri-la – de modo a salientar as principais características desse 

instituto. 
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Em consonância com os estudos de Stoco (2011, p. 132) acerca 

desse instituto, “a expressão ‘responsabilidade’ tem sentido 

polissêmico e leva a mais de um significado. Tanto pode ser sinônima 

de diligência e cuidado, no plano vulgar, como pode revelar a obrigação 

de todos pelos atos que praticam, no plano jurídico”. Adiante, aduz o 

magistrado que pode assemelhar-se à ideia de uma relação obrigacional. 

Embora não seja tarefa fácil, forçoso é escolher, dentre os vários 

doutrinadores, um que melhor exprima o conceito de Responsabilidade 

Civil. 

À vista disso, segundo a célebre lição de Diniz (2011, p. 51): 

 

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que 

obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou 

patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela 

mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por 

alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição 

legal. 

 

Sem sombra de dúvida, constitui-se a Responsabilidade Civil 

como um dos temas mais latentes da hodierna problemática jurídica, 

uma vez que é reivindicada a cada ofensa suportada pelo homem, tanto 

no âmbito patrimonial quanto no pessoal. 

Em consonância com o conceito da insigne civilista supracitada, 

a reparação ao dano, embora necessária, frente à sua gravidade, 

raramente satisfaz em plenitude. Vislumbra-se, mormente no dano 

estético, a insuficiência da indenização. Sendo assunto de grande 

abrangência, pois que atinge todas as ocupações humanas, complexa e 

espinhosa é a sua classificação. 

Assim dispõe o Estatuto Privado no seu artigo 927, ipsis litteris: 

“aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo”. 

Acerca do supramencionado, o jurista Stoco (2011, p. 136) 

critica e afirma que “o CC/2002 não conceituou expressamente o ato 

jurídico, embora tenha conceituado o ato ilícito no art. 186, significando 
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que o teria feito a contrário sensu, técnica pouco recomendada quando 

se cuida de tema de extrema importância”. 

Gonçalves (2011, p. 20-21) ainda esclarece melhor, dizendo que 

não se pode considerar obrigação e responsabilidade como sinônimos, 

porquanto a responsabilidade só se origina se, por parte do devedor, não 

houver o exato cumprimento da obrigação. Ainda mais, conforme o 

eloquente autor, obrigação é, invariavelmente, um dever jurídico 

inicial; responsabilidade, um que se sucede ao primeiro como resultado 

do seu não-cumprimento. Adiante, o mesmo doutrinador enfatiza que 

tal distinção teve início na Alemanha com duas figuras importantes: o 

débito (Schuld) e a responsabilidade (Haftung). 

Não obstante a conexão entre as duas, uma pode subsistir sem a 

presença daquela outra. Há casos em que pode haver a configuração 

duma obrigação sem que lhe acompanhe a responsabilidade; ilustram 

isso os débitos prescritos e os de jogo. Noutro giro, pode também existir 

a responsabilidade sem a presença da imediata obrigação; e.g.: o fiador, 

que se responsabiliza pelo pagamento da dívida do afiançado, no 

entanto, este é que está verdadeiramente obrigado a quitar os aluguéis. 

Entrementes, obrigação, no entendimento de Cavalieri Filho 

(2014, p. 14-15), percebe-se sempre na origem, como dever primário; 

responsabilidade, por sua vez, consiste em um legítimo múnus 

sucessivo, decorrente da transgressão daquele outro. V.g.: aquele que se 

propõe a realizar serviços profissionais para outra pessoa, incumbe-se 

de um encargo jurídico inicial. Se, uma vez assumida a obrigação, 

deixar de prestá-la, descumprirá o primitivo múnus, emergindo então a 

necessidade de reparar o estrago acarretado pelo inadimplemento da 

obrigação. 

Diante disso, tamanha é a importância dada por Josserand 

(1986, p. 559), apud Cavalieri Filho (2014, p. 12) à Responsabilidade 

Civil que chega a dizer de forma profética: 

 

A responsabilidade civil continuará dominando todo o 

direito das obrigações, toda a vida em sociedade. É e será 

a grande sentinela do direito civil mundial. Sua história é 

a estória do triunfo de jurisprudência e também da 
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doutrina; e, mais geralmente, o triunfo do espírito e do 

senso crítico. 

 

Ante o exposto, compreende-se com nitidez a relevância desse 

instituto. Procurar-se-á, por conseguinte, delinear os aspectos essenciais 

da Responsabilidade Civil, seus elementos fundantes e as teorias que a 

envolvem. 

 

2.2 Pressupostos Gerais DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Consoante Gagliano e Pamplona Filho (2011, p. 65), a 

Responsabilidade Civil possui elementos básicos que a orientam. 

De acordo com os doutrinadores, o esquema teórico por eles 

apresentado aplica-se tanto à responsabilidade contratual quanto à 

aquiliana, embora sempre exista crescente interesse por revisitar a 

matéria, tendo em conta esta última espécie de responsabilidade. 

Compulsando o artigo 186 do Código Civil, pilar essencial do 

instituto da Responsabilidade Civil, legitimador do princípio de que a 

ninguém é dado causar prejuízo a outrem (neminem laedere), verifica-

se que: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Tomando por base esse dispositivo legal – que, na opinião dos 

ilustres estudiosos supracitados, é mais preciso do que o correspondente 

no Estatuto Privado anterior, vez que não mencionava o dano moral – é 

possível inferir os seguintes elementos, ou mesmo, pressupostos gerais 

da Responsabilidade Civil, que adiante serão melhor explicados: a) 

conduta humana (positiva ou negativa); b) dano ou prejuízo; c) o nexo 

de causalidade.  

 

2.2.1 A Conduta Humana (Positiva ou Negativa) 

 

Consoante o claríssimo entendimento de Gagliano e Pamplona 

Filho (2011, p. 69), a ação (ou omissão) humana voluntária é 
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pressuposto elementar para que haja a configuração da 

Responsabilidade Civil. Consiste, com outros termos, da conduta 

humana, positiva ou negativa (omissão), guiada pela vontade do agente, 

que gera o dano ou prejuízo. 

Adiante (2011, p. 70- 71), os mesmos doutrinadores afirmam 

que, quanto à conduta positiva, consiste numa atitude ativa, factível. Ad 

exemplum: o dano provocado pelo indivíduo ébrio que lança o seu 

automóvel contra o muro do vizinho. 

A outra forma de conduta, entretanto, exige perspicácia para o 

seu entendimento. Na esfera jurídica, diferentemente do que no plano 

físico acontece, a omissão pode causar dano que se atribui ao omitente. 

Ilustram os doutrinadores a situação do seguinte modo, v.g.: a 

enfermeira que, descumprindo as regras profissionais e o contrato de 

prestação de serviços que ratificou, negligencia e deixa de ministrar os 

medicamentos ao seu patrão, por dolo ou displicência. 

 

2.2.2 O Dano ou Prejuízo 

 

O dano, assim entendido, será melhor tratado no capítulo 

posterior a este. Por ora, importa saber, segundo a célebre dicção de 

Cavalieri Filho (2014, p. 92) que: 

 

O dano é o grande vilão da responsabilidade civil, 

encontra-se no centro da obrigação de indenizar. Não 

haveria que se falar em indenização, nem em 

ressarcimento, se não fosse o dano. Pode haver 

responsabilidade sem culpa, mas não pode haver 

responsabilidade sem dano. [...] Mesmo na 

responsabilidade objetiva, qualquer que seja a 

modalidade do risco que lhe sirva de fundamento – risco 

profissional, risco proveito, risco criado etc. –, o dano 

constitui o seu elemento preponderante. Em suma, sem 

dano não haverá o que reparar, ainda que a conduta tenha 

sido culposa ou até dolosa.  

 

A partir do ensinamento de Cavalieri Filho, infere-se que o dano 

é imprescindível à configuração da responsabilidade, mesmo na 



- 68 - 

modalidade de responsabilidade objetiva – que logo será melhor 

explicada – o dano aparece como essencial, visto que sem ele não há o 

que reparar. 

 

2.2.3 O Nexo de Causalidade 

 

Após falar sobre os dois primeiros elementos configuradores da 

Responsabilidade Civil, tratar-se-á brevemente, neste tópico, do nexo 

de causalidade (ou causal) que, pela insigne Diniz (2011, p. 127-143) 

assim é explicado: 

 

O vínculo entre o prejuízo e a ação designa-se “nexo 

causal”, de modo que o fato lesivo deverá ser oriundo da 

ação, diretamente ou como sua consequência previsível. 

Tal nexo representa, portanto, uma relação necessária 

entre o evento danoso e a ação que o produziu, de tal sorte 

que esta é considerada como sua causa. [...] O nexo de 

causalidade é a relação necessária entre o evento 

danoso e a ação que o produziu (grifo nosso).  

 

A partir da citação supramencionada, percebe-se quão claro é o 

entendimento de Diniz acerca do assunto, de modo a tornar demasiadas 

quaisquer considerações posteriores. Todavia, para que não reste 

dúvida, no dizer de Gagliano e Pamplona Filho (2011, p. 127-128), 

como na seara penal, a observação deste nexo, que une o evento danoso 

ao agente infrator, é imprescindível para que seja possível a conclusão 

da responsabilidade jurídica deste que fica por último. 

Pelo que se pode depreender do ensinamento dos doutrinadores, 

apenas existe a possibilidade de imputar a responsabilidade a alguém se 

o seu comportamento houver causado dano, ou seja, efetivo prejuízo. 
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3. O DANO E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

 

3.1 Conceito De Dano 

 

Em consonância com o já aludido no capítulo antecedente, onde 

se esmiuçou o instituto da Responsabilidade Civil, tratar-se-á, 

doravante, da relação deste com o dano, enquanto seu elemento 

intrínseco, e suas espécies. 

Através da cuidadosa observação de Alland e Rials (2012, p. 

377), descobre-se que o verbete “dano” foi acrescido ao vernáculo luso 

nos idos de 1100 d.C. No vocabulário jurídico, mormente no que 

respeita ao Direito da Responsabilidade, o dano consiste em elemento 

imprescindível à sua efetivação. É nesse parâmetro que os artigos 1.382 

e seguintes do Código Civil francês reportam-se ao dano como requisito 

substancial à punição. 

Tal parecer, entretanto, figura desleixado pela doutrina, mais 

animada a pensar sobre as noções de causalidade e culpa. Conhecer o 

dano e estabelecer um claro conceito, entretanto, é indispensável para 

um acertado entendimento e diminuição das incertezas que envolvem a 

responsabilidade. A exatidão, embora difícil, em sendo possível, 

verdadeiramente facilitaria o problema da indenização.   

Como introito, apesar de não pacificado, mister se faz dar um 

conceito de dano, que na célebre lição de Silva (2014, p. 416), assim é 

entendido: 

 

Derivado do latim damnum, genericamente, significa 

todo mal ou ofensa que tenha uma pessoa causado a 

outrem, da qual possa resultar uma deterioração ou 

destruição à coisa dele ou um prejuízo a seu patrimônio. 

Possui, assim, o sentido econômico de diminuição 

ocorrida ao patrimônio de alguém, por ato ou fato 

estranho à sua vontade. Equivale, destarte, a perda ou 

prejuízo. 

Juridicamente, dano é, usualmente, tomado no sentido do 

efeito que produz: é o prejuízo causado, em virtude de 

ato de outrem, que vem causar diminuição patrimonial 

[...]. 
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Ao se considerar o dano, relevante também é falar sobre a 

indenização que se lhe segue. Rodrigues (2003, p. 185) assim a define: 

“indenizar significa ressarcir o prejuízo, ou seja, tornar indene a vítima, 

cobrindo todo o dano por ela experimentado. Esta é a obrigação imposta 

ao autor do ato ilícito, em favor da vítima”. 

Tal obrigação, por questão de justiça, é sempre necessária, 

embora nem sempre praticada. 

Adiante, o mesmo Rodrigues (2003, p. 186) continua afirmando 

que a noção de compensar a vítima se mistura com a necessidade de 

fazer com que ela retorne ao status quo ante, voltar ao estado anterior 

ao dano, onde se achava a vítima previamente à prática do ato ilícito. 

Contudo, em muitíssimas situações não há a possiblidade de chegar-se 

a tal fim, porquanto do acidente decorreram efeitos irremediáveis. 

Assim, necessário é buscar um lenitivo, que embora não vá trazer à 

vítima o que havia perdido, servirá como consolo pelo mal suportado. 

Com base nesses conceitos, infere-se a existência das espécies 

de dano, tanto as já consolidadas pela Doutrina, quanto as novas que 

pela mesma são discernidas, considerando as atuais mudanças e 

necessidades sociais. 

 

3.2 Considerações Acerca Do Dano Estético 

 

O insigne jurista alagoano Silva (2014, p. 417) define, de modo 

geral, este tópico, afirmando que “dano estético” é aquele “decorrente 

de lesão à pessoa, que lhe causa deformidade, gerando responsabilidade 

civil e penal”, Gonçalves (2011, p. 442), por sua vez, sem o definir, 

assim se refere sobre ele: “A pedra de toque da deformidade é o dano 

estético. O conceito de deformidade repousa na estética e só ocorre 

quando causa uma impressão, se não de repugnância, pelo menos de 

desagrado, acarretando vexame ao seu portador”. 

Entretanto, a eminente doutrinadora Magalhães (1999, p. 37-39) 

aprofunda o tema e traz vasto e excelente panorama acerca do dano 

estético. Consoante o seu entendimento, o termo estética é oriundo do 

grego aisthesis, que expressa sensação. Afirma que é a disciplina da 
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ciência que objetiva estudar a beleza e os modos pelos quais ela é 

percebida, tanto na arte quanto na natureza. 

Desde os primórdios, pelo entendimento de Aristóteles, consiste 

a estética numa ciência, por assim dizer, prática ou mesmo normativa 

que impõe regras ao ser humano acerca do que se considera como belo. 

Assim sendo, objetiva materialmente o fazer humano, e, formalmente 

(lente sob a qual é analisado esse fazer), o belo. 

Tal definição do que se poderia considerar como belo sempre 

constituiu um desafio, em todos os tempos, aos filósofos. Deveras, 

sempre foi definido em consonância às inclinações ou mesmo 

observações, tidas como verídicas, em cada filosofia. Desse modo, 

interessante é lembrar como se identifica a beleza com a verdade moral 

ou mesmo intelectual, àquilo que é justo ou bom, alegre ou útil, 

harmônico ou equilibrado. 

Mas, não se pode olvidar que, no âmbito da Responsabilidade 

Civil, quando se fala em dano estético, se está considerando a lesão à 

beleza física, isto é, ao equilíbrio nas proporções exteriores de uma 

pessoa. Em contrapartida, aquilo que se considera como belo é relativo. 

Ao olhar um dano estético se faz necessário verificar a transformação 

experimentada pela pessoa tomando por base, nas palavras da jurista 

(1999, p. 37), “o que ela era”.     

Adiante, Giorgi (1904, p. 397) apud Magalhães (1999, p. 38), 

considera o dano estético como toda alteração prolongada ou perene no 

aspecto exterior de um indivíduo, alteração esta que provoca um feiume 

e lhe ocasiona vexações e sofrimentos, iniciando, desse modo, uma 

tristeza moral. 

Diante disso, para a Ciência Jurídica Civilista, no dizer de 

Magalhães (1999, p. 38-39), não se trata o dano estético apenas de 

cicatrizes e machucados graves, como a mutilação de braços ou pernas, 

a perda de um olho e/ou de uma orelha ou o aleijão em seu sentido 

original. Para que ocorra a aplicação da Responsabilidade Civil, reputa-

se suficiente que se tenha percebido uma mudança, de modo que a 

pessoa passe a ter feição diversa da anteriormente percebida, desde que 

em seu prejuízo. De modo diverso é o que se verifica na seara penal, 
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que mensura o dano estético com a aparência de terríveis deformações 

à pessoa, necessitando que sejam de relevante gravidade e horripilância. 

Machado (1935), citado por Magalhães (1999, p. 39) realizou 

perícia acerca do rosto de uma jovem que possuía uma cicatriz 

provocada por golpe de navalha. Machado, em sua análise, afirmou, 

grosso modo, que constituem dano estético os ferimentos repugnantes, 

medonhos, horríveis ou ridículos. Disse, outrossim, que no caso em tela 

o que havia na moça era uma simples marca que, embora permanente e 

visível, não a enfeava, incomodava ou envergonhava. Tal situação 

poderia ser indenizada na seara cível, vez que houve dano, e a 

responsabilidade seria mensurada pela extensão daquele. 

A isto pode-se acrescentar que o dano estético deve também ser 

mensurado tomando por base a ocupação da vítima. Assim, uma cicatriz 

no rosto de uma mulher que vive da sua aparência, seja ela atriz ou 

modelo fotográfica, por exemplo, poderia causar maior incômodo e 

vexame, neste caso, do que se tivesse ocorrido em um trabalhador 

braçal. Observando-se o seguinte: a mesma marca no rosto de ambos 

seria sentida de modo diverso, com mais intensidade no primeiro caso 

do que no posterior. 

Em seguida, Bonvicini (1958, p. 280) citado por Silva apud 

Magalhães (1999, p. 39) afirma que, “para o Direito Civil, então, 

bastaria o simples sfregio (cicatriz) ou mesmo a impronta (marca, sinal) 

dos italianos que ‘non genera nei terzi sensazioni di ribrezzo o ripulsa’9 

para que se configurasse dano estético e, portanto, pudesse exigir-se 

uma indenização”. 

Stoco (2011, p. 1.411) afirma a necessidade, ab initio, de 

considerar que, apesar de não mencionar explicitamente – e nisso o 

legislador perdeu uma grande oportunidade – o dano estético oriundo 

de deformidade, da maneira como fazia o caput e o § 1.º do artigo 1.538 

do Código Civil de 1916. 

                                                 
9 Tradução nossa: “não gera sentimento de desgosto ou repulsa em terceiros”. 

Disponível em: <https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR#it/pt/non%20genera% 

20nei%20terzi%20sensazioni%20di%20ribrezzo%20o%20ripulsa>. Acesso em: 15 

dez. 2017. 
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O entendimento de Stoco, anteriormente mencionado, embora 

célebre, encontra-se em constante mudança. Tartuce (2017) afirma que 

o dano estético era classificado como dano moral ou material, e isso 

precisava ser avaliado concretamente. Hodiernamente, isso não mais 

deve acontecer. Identifica-se no dano estético uma espécie diversa. Tal 

problemática será melhor tratada adiante. Por ora, tecidas estas 

considerações acerca do dano estético, passa-se a tratar dos danos 

morais coletivos.   

 

3.3 Considerações Acerca Dos Danos Morais Coletivos 

 

Antes de partir diretamente ao âmago deste tópico, convém, 

acompanhando Gagliano e Pamplona Filho (2011, p. 96-97) apontar 

breves observações sobre a questão da moralidade no novo Código 

Civil brasileiro. Conforme o entendimento dos autores e a conhecida 

definição jurídica, é sabido que não se deve confundir o direito com a 

moral, todavia existe no Estatuto Privado uma clara preocupação em 

tornar éticas as relações que envolvem o Direito e a sua aplicabilidade. 

Não fosse assim, não se encontrariam no Código dispositivos 

como o artigo 883, que assim dispõe acerca da chamada repetição do 

indébito, ou valor pelo qual se intenta conseguir, vez que foi pago de 

modo desnecessário: “não terá direito à repetição aquele que deu 

alguma coisa para obter fim ilícito, imoral, ou proibido por lei. 

Parágrafo único. No caso deste artigo, o que se deu reverterá em favor 

de estabelecimento local de beneficência, a critério do juiz” (grifo 

nosso). 

Ora, com base nesse artigo, exsurge evidente quanto o Código 

valoriza a moral, ao preconizar sobre o modo como os pais devem 

castigar os filhos, sem serem cruéis. Obrigam-se ainda os pais a zelar 

pelos filhos, sem abandoná-los, respeitando a moral e os bons 

costumes (e aqui não especifica, deixando à livre consciência de cada 

pessoa, seja esta laxa, reta ou escrupulosa). Em seguida, menciona a 

reiterada prática das irregularidades previstas no artigo antecedente 

(1.637), que consistem basicamente, de modo repetido, em violar os 
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incisos anteriores. Por fim, o novel inciso “entregar de forma irregular 

o filho a terceiros para fins de adoção” considera quão importante é o 

lugar onde o filho (criança ou adolescente dependente) se encontra e a 

maneira como é tratado e educado. 

Além do que foi citado, é importante falar, ainda que de soslaio, 

sobre a moralidade nos negócios jurídicos como requisito de suma 

relevância, sendo, por isso mesmo, imperfeita a enumeração dos 

requisitos de validade.  

No que concerne ao dano moral, a fim de estabelecer um 

conceito, desta maneira se exprime Silva (2014, p. 418): “assim se diz 

da ofensa ou violação que não vem ferir os bens patrimoniais, 

propriamente ditos, de uma pessoa, mas os seus bens de ordem moral, 

tais sejam os que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua pessoa 

ou à sua família [...]”. Vale, outrossim, fazer menção aos ensinamentos 

dos professores Gagliano e Pamplona Filho (2011, p. 97):   

 

O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo 

não é pecuniário, nem comercialmente redutível a 

dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o 

dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima 

da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por 

exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, 

bens jurídicos tutelados constitucionalmente (grifo 

nosso). 

 

A princípio, esse conceito se percebe fundamental, embora não 

esgote o tema. Atente-se para a parte grifada da citação acima: o 

conteúdo não é pecuniário, nem passível de se reduzir a dinheiro. Isso 

é importante para repelir, desde logo, tudo o que envolve o aspecto 

patrimonial do prejuízo sofrido, porquanto, amiúde, os debates acerca 

da matéria (aqui, deveras infrutíferos) se apoiam no intento de 

estabelecer um quantum do dano moral tendo por escopo os seus 

reflexos materiais. 

Destarte, em havendo reflexo material, o que se está a indenizar 

é verdadeiramente dano patrimonial oriundo da lesão ao foro íntimo da 
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pessoa, e assim, não há que se falar em dano à moral em seu sentido 

estrito. 

A nomenclatura dano moral, no dizer de Gagliano e Pamplona 

Filho (2011, p. 98), está consagrada na jurisprudência e na doutrina 

pátrias. Não obstante a popularidade, não parece ser a mais adequada 

do ponto de vista técnico para mensurar todas as formas possíveis de 

dano que não são fixadas de maneira pecuniária. 

De toda sorte, ainda que se prefira utilizar a locução “danos 

extrapatrimoniais”, outrossim de uso comum no vocabulário jurídico, 

vem a se tornar dúbia, mormente se avaliada adjunta à conceituação de 

“patrimônio moral”, sempre mais usada tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência, que, dessa maneira, englobaria, dentre outras garantias 

amparadas juridicamente, a intimidade, a privacidade, a honra e a 

imagem da pessoa. 

Mais preciso seria referir-se ao termo “dano não material” 

quando da ocorrência de lesões ao patrimônio imaterial, exatamente 

para diferir do “dano material”, como dois lados de uma mesma moeda, 

assim compreendido o que se poderia chamar de “patrimônio jurídico” 

da pessoa, quer seja ela física ou jurídica. 

Entretanto, uma vez que as designações “dano moral” e “dano 

extrapatrimonial” são amplamente usadas por ínclitos doutrinadores 

brasileiros, com significação oposta à de “dano material”, preferem os 

autores manter, ainda que com ressalvas, tal terminologia. Assim, serão 

utilizadas as expressões como sinônimas: dano moral, dano 

extrapatrimonial e dano não material. 

Conforme já se discorreu nesta pesquisa, a reparabilidade do 

dano moral atravessa as eras, passando pelos reis Ur-Nammu e 

Hammurabi, os Antigo e Novo Testamentos, os Direitos Romano e 

Canônico, ou seja, as Idades Antiga, Média e Moderna, até chegar ao 

ponto em que se está atualmente (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2011, p. 98-106). 

Os doutrinadores supracitados Gagliano e Pamplona Filho 

(2011, p. 106) afirmam que:  
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No Brasil Colonial, durante a vigência das Ordenações 

do Reino de Portugal, não existia qualquer regra expressa 

sobre o ressarcimento do dano moral. Sendo bastante 

questionável qualquer afirmação de sua possibilidade 

naquele momento histórico. 

Com o advento do primeiro Código Civil brasileiro (Lei 

n.º 3.071, de 1.º de janeiro de 1916, com vigor a partir de 

1.º de janeiro de 1917), a redação dos arts. 76 (e parágrafo 

único), 79 e 159 levou às primeiras defesas da tese da 

reparabilidade do dano moral.  

 

Pelo entendimento acima demonstrado, percebe-se que o dano 

moral continua sendo amplamente estudado e também os seus modos 

de reparação. 

Uma vez explicado que o dano moral consiste numa lesão à 

pessoa enquanto indivíduo, no seu foro íntimo, que desrespeita sua 

honra, sua família, sua reputação etc., procurar-se-á doravante abordar 

algumas considerações acerca dos danos morais coletivos. 

Conforme Tartuce (2017), 

 

Os danos morais coletivos surgem como um candidato 

dentro da ideia de ampliação dos danos reparáveis. O seu 

conceito é controvertido, mas ele pode ser denominado 

como o dano que atinge, ao mesmo tempo, vários direitos 

da personalidade, de pessoas determinadas ou 

determináveis.  

 

Bittar Filho (2005) explica melhor os danos morais coletivos da 

seguinte forma: 

 

[...] o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera 

moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação 

antijurídica de um determinado círculo de valores 

coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-

se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo 

de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente 

considerado, foi agredido de maneira absolutamente 

injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, 

em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu 

aspecto imaterial [...]. 
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O Código de Defesa do Consumidor também menciona os danos 

morais coletivos, em seu artigo 6.º, inciso VI, ipsis litteris: “são direitos 

básicos do consumidor: [...] VI – a efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. 

Pelas considerações supracitadas, infere-se que o dano moral 

coletivo é aquele que atinge uma diversidade de danos da personalidade 

(tais como sua cultura, seus valores, seus costumes, suas crenças), 

dentro de uma comunidade, de um grupo, sem que se possa apontar um 

específico indivíduo.   

Elencadas todas estas observações sobre o dano moral e os 

morais coletivos, enquanto nova espécie, passa-se a tratar da última 

modalidade de dano objeto desta pesquisa, qual seja, o dano social. 

 

3.4 Considerações Acerca do Dano Social 

 

A primeira palavra e de maior autoridade a se considerar sobre 

o assunto dano social é a do célebre professor Azevedo (2004). Este 

doutrinador ordena várias considerações e propõe seja criada uma nova 

modalidade de dano. O professor afirma que o surgimento do novo 

Código Civil, ainda que disfarçadamente, trouxe coisas novas. Um 

exemplo a ser citado é o artigo 944, caput, sem equivalência no vetusto 

Código Civil de 1916: “a indenização mede-se pela extensão do dano”, 

impedindo, numa primeira análise que se acrescente qualquer 

suplemento à indenização. 

Entrementes, para além dos danos patrimonial e moral, o autor 

sugere seja considerado, outrossim, o dano social, em função (e aqui 

pedem-se desculpas aos penalistas) da ineficiência do Direito Penal 

para impedir sejam cometidos tantos crimes e contravenções, que, na 

linguagem civilista, designam-se por atos ilícitos. Falta, talvez, força 

cogente. 

Ademais, adverte Azevedo (2004) que o Direito Civil também 

pune quando necessário e chega mesmo, em algumas partes do Estatuto 

Privado, a se utilizar a palavra pena. Vejam-se, por exemplo, os artigos 



- 78 - 

939 e 940, 1.992 a 1.994. Em tais dispositivos, mesmo não aparecendo 

em todos a palavra pena, exsurge evidente a punição. 

Diante disso, percebe-se que a punição, a cominação de pena, 

não é atributo exclusivo da ultima ratio; o agravamento da indenização, 

a título de dano social, serviria como desestímulo pelo mal causado, 

nas palavras do autor: “punição versus prevenção”.  

Segundo o importante entendimento de Pires (2016), 

 

O “dano social é [...] aquele que causa um rebaixamento 

no nível de vida da coletividade, decorrente de condutas 

socialmente reprováveis. Seus efeitos podem se dar tanto 

no aspecto moral quanto patrimonial dos indivíduos 

afetados, atentando-se ao fato de que suas vítimas são 

indeterminadas ou indetermináveis”. 

 

A partir da citação supracitada, percebe-se a importância e a 

abrangência do assunto. A autora evidencia que o tema é recente, razão 

pela qual ainda precisa de maiores aprofundamentos, apurando suas 

minúcias e o seu alcance para que, somente assim, seja possível 

demonstrar quão necessária é a sua inclusão no Ordenamento Jurídico 

Pátrio. 

Exorta novamente o professor Azevedo (2004): 

 

Pensamos que a indenização por dano social deva ser 

entregue à própria vítima, que foi parte do processo, eis 

que, para a obtenção da indenização, foi ela quem de fato 

trabalhou. O operário faz jus ao seu salário. Os danos 

sociais, em tese, poderiam ir para um fundo como 

ressarcimento à sociedade, mas aí deveria ser por ação 

dos órgãos da sociedade [...]. O particular, na sua ação 

individual de responsabilidade civil, age também como 

defensor da sociedade. Exerce um munus público [...]. O 

autor, vítima, que move a ação, age também como um 

“promotor público privado” e, por isso, merece a 

recompensa [...]. 

 

Depois, o ilustre professor, defendendo a nova categoria de 

dano, aponta a necessidade da clareza por parte do magistrado e das 

partes, mormente no que se refere às verbas e a sua discriminação.  
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Tartuce (2017) utiliza a denominação danos sociais ou difusos, 

como um desenvolvimento teórico do pensamento original de Azevedo, 

acima explicado, e o valoriza, afirmando a “superação do caráter 

individualista e egoísta da codificação anterior”, tanto neste aspecto 

quanto em outras instituições de Direito Civil.  

 

4. ANÁLISE DOS DANOS ESTÉTICOS, MORAIS COLETIVOS E SOCIAIS 

COMO ESPÉCIES DISTINTAS À LUZ DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Considerando o que já foi explanado nos capítulos anteriores, 

este procurará estabelecer uma linha de raciocínio entre a 

Responsabilidade Civil e o Dano propriamente dito. O terceiro capítulo, 

principalmente, teve por objetivo apontar as inúmeras características e 

particularidades inerentes ao dano, mas não foi possível chegar a uma 

conceituação legal, vez que todos os lineamentos apontados apoiavam-

se na Doutrina. 

Nada obstante, mesmo os conceitos doutrinários não se 

mostraram absolutos. Desse modo, é importante trazer mais lume sobre 

o assunto e mencionar outros raciocínios. 

O preclaro professor Rodrigues (2003, p. 185), em 

entendimento clássico, quando fala sobre o dano, não chega a 

mencionar sobre ele uma definição, mas direciona o seu olhar sobre a 

figura da indenização, conforme disposto no capítulo anterior. 

Gonçalves (2011, p. 355), citando Alvim, diz que  

 

Dano, em sentido amplo, vem a ser a lesão de qualquer 

bem jurídico, e aí se inclui o dano moral. Mas, em sentido 

estrito, dano é, para nós, a lesão do patrimônio; e 

patrimônio é o conjunto das relações jurídicas de uma 

pessoa, apreciáveis em dinheiro. Aprecia-se o dano tendo 

em vista a diminuição sofrida no patrimônio. Logo, a 

matéria do dano prende-se à da indenização, de modo que 

só interessa o estudo do dano indenizável (grifo nosso). 

 

A ilustre Diniz (2011, p. 139) conceitua “dano” de modo 

sucinto, afirmando que “é a lesão (diminuição ou destruição) que, 
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devido a um certo evento, sofre uma pessoa, contra sua vontade, em 

qualquer bem ou interesse jurídico, patrimonial ou moral”; e Venosa 

(2014, p. 41), por sua vez, em parecer mais recente, afirma que “dano 

consiste no prejuízo sofrido pelo agente. Pode ser individual ou 

coletivo, moral ou material, ou melhor, econômico e não econômico. A 

noção de dano sempre foi objeto de muita controvérsia. Na noção 

de dano está sempre presente a noção de prejuízo (grifo nosso)”.  

Cavalieri Filho (2014, p. 92) não estabelece um conceito, pois 

fala veementemente sobre a ausência de uma definição legal de dano, 

ipsis litteris: 

 

Não temos uma definição legal de dano, sendo esta a 

razão da grande proliferação de conceitos e modalidades 

de danos. Temos hoje uma verdadeira inundação de 

danos ressarcíveis nada criteriosa: dano de morte, dano 

sexual, dano hedonístico, dano pelo custo do filho 

indesejado, dano de férias arruinadas, dano de 

mobbing10, dano por brincadeiras cruéis, dano por 

rompimento de noivado, dano por descumprimento 

de deveres conjugais, dano por abandono de filho 

menor, e assim por diante (grifos nossos11).  

 

Perante tal omissão, Cavalieri Filho (2014, p. 135), em outra 

parte, novamente critica tal esquecimento por parte do legislador cível, 

afirmando que: 

 

Não obstante a importância que tem recebido da doutrina 

e da jurisprudência, o dano estético [...] não mereceu 

disciplina própria no Código, sequer a referência 

expressa que lhe fazia o § 1.º do art. 1.538 do Código 

de 1916. Talvez possamos identificá-lo na última parte 

do art. 949: além de algum outro prejuízo que o ofendido 

prove haver sofrido (grifo nosso12).  

 

                                                 
10 Mobbing é o mesmo que bullying. A diferença é que decorre no local de trabalho 

(assédio moral). Disponível em: <http://www.e-konomista.pt/artigo/mobbing/>. 

Acesso em: 21 dez. 2017. 
11 Grifos nossos em itálico e sem negrito. 
12 Grifo nosso em negrito. 
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Embora seja muito difícil chegar a um consenso acerca da 

definição de dano, os conceitos apontados apresentam pontos em 

comum, tais como: a presença do prejuízo para sua efetivação e a 

indenização como elemento a lhe acompanhar e que é de extrema 

importância.   

O que muito se questiona, no que concerne à omissão por parte 

do legislador, é a atuação maciça dos juízes e o trabalho terrível da 

mensuração dos danos, conforme já se falou, que acaba não tendo 

grande efetividade. 

Outra grande questão que se faz é: por que não há uma definição 

clara na legislação sobre cada uma das espécies de danos? 

É bem verdade que a omissão legislativa precisa ser revista e, 

considerando as constantes mudanças sociais, fosse talvez necessário, 

por meio de lei, ser feito um acréscimo ao Código, escolhendo e 

estabelecendo um dos conceitos doutrinários, no sentido de facilitar e 

agilizar os trâmites processuais a todos aqueles que padecem de algum 

dano estético. 

No capítulo anterior a este, as primeiras considerações 

orientaram-se justamente sobre a figura do dano estético e, embora este 

tenha sido explicado por doutrinadores de escol, não foi possível chegar 

a uma definição legal. 

Todavia, no Brasil, o dano estético já está previsto há muito 

tempo. No começo no século XX, antes mesmo da vigência do Código 

Civil de 1916, o decreto n.º 2.681, de 7 de dezembro de 1912, que 

regulava a Responsabilidade Civil das estradas de ferro, previa, em seu 

artigo 17 o seguinte: “Art. 17. As estradas de ferro responderão pelos 

desastres que nas suas linhas sucederem aos viajantes e de que resulte 

a morte, ferimento ou lesão corpórea (grifo nosso)”; e o artigo 21 

rezava: “Art. 21. No caso de lesão corpórea ou deformidade, à vista 

da natureza da mesma e de outras circunstâncias, especialmente a 

invalidade para o trabalho ou profissão habitual, além das despesas com 

o tratamento e os lucros cessantes, deverá pelo juiz ser arbitrada uma 

indenização conveniente (grifo nosso)”.  
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Identifica-se, pois, verdadeiramente, no dano estético, uma 

espécie diversa de dano. É esse o entendimento de Brugioni (2016) 

quando, em seu texto, afirma claramente que o “dano estético tem 

natureza jurídica autônoma”. Corrobora o seu entendimento o exemplo 

por ele citado de apólices de seguro que já apresentam cobertura para 

dano estético. 

Exorta também que, embora haja respeitosas correntes 

doutrinárias dispondo em contrário, não há dúvida, ele tem natureza 

autônoma. Prova disso é a Súmula n.º 387 do Superior Tribunal de 

Justiça, prevendo, como já foi dito, que “é lícita a cumulação das 

indenizações de dano estético e dano moral”. Em sua ementa encontra-

se o seguinte precedente, referente ao Recurso Especial n.º 65.393, do 

Rio de Janeiro:  

 

Responsabilidade civil. Dano a pessoa. Dano estético. 

Dano moral. Cumulação. A amputação traumática das 

duas pernas causa dano estético que deve ser indenizado 

cumulativamente com o dano moral, neste considerados 

os demais danos a pessoa, resultantes do mesmo fato 

ilícito. Art. 21 do Dec. n. 2.681/1912. Recurso conhecido 

e provido em parte. (REsp n. 65.393-RJ, Rel. Min. Ruy 

Rosado de Aguiar, Quarta Turma, 18.12.1995). 

 

Adiante encontra-se também outro Recurso Especial de n.º 

289.885, do Rio de Janeiro: 

 

Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Lesão 

física. Fratura exposta. Danos moral e estético. 

Cumulabilidade. Possibilidade. Origens distintas. 

Precedentes. Restabelecimento do acórdão da apelação. 

Recurso provido. - Nos termos em que veio a orientar-se 

a jurisprudência das Turmas que integram a Seção de 

Direito Privado deste Tribunal, as indenizações pelos 

danos moral e estético podem ser cumuladas, mesmo 

quando derivadas do mesmo fato, se inconfundíveis suas 

causas e passíveis de apuração em separado. (REsp n. 

289.885-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 

Quarta Turma, DJ de 2.4.2001). 
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Brugioni (2016) afirma que “o dano estético é, [...] via de regra, 

indenizável, especialmente quando a modificação para pior na 

aparência do ofendido for permanente”. 

Segundo o autor, três problemas surgem: I – como perceber de 

modo objetivo a alteração vexatória no aspecto do indivíduo; II – qual 

o alcance dos danos que afetam a aparência externa; e III – o que fazer 

se se puder reverter a aparência “desagradável” com uma cirurgia 

plástica ou outro procedimento, por exemplo.  

De início, a aparência a se considerar é a que tinha a pessoa antes 

do dano e não a que a mídia apregoa. Depois, a avaliação do dano deve 

ser feita e provada por quem a sofre e não necessariamente pelo 

magistrado. Em seguida, e aqui está um ponto ainda não evidenciado, o 

dano estético pode afetar não unicamente a aparência, mas também “a 

voz, os movimentos, o comportamento e a personalidade”. Por fim, é 

difícil dizer algo em relação à cirurgia plástica, uma vez que pessoa 

alguma se obriga a realizá-la.  

Por tais motivos, Brugioni (2016) continua: “o dano estético [...] 

já é tratado como modalidade autônoma, [...] a tendência é que continue 

assim mesmo, saindo daquela velha seara de dano material e moral”. 

Segundo Alves (2014), portanto,  

 

É essencial a promoção de discussão sobre o conceito de 

dano estético, eliminando os aspectos subjetivos como 

diminuição da beleza e deformidade repugnante, de 

forma a criar uma definição de caráter mais universal e 

que poderá ser aplicada por qualquer um no momento de 

constatação do instituto. O alerta vale igualmente para os 

requisitos de aferição do dano estético na prática, já que 

se percebe que os julgadores entendem esta terceira 

modalidade de dano de acordo com convicções pessoais 

apenas, de forma que situações similares são 

compreendidas de forma totalmente distintas pelos 

juízes, o que prejudica a segurança jurídica e 

confiabilidade no Poder Judiciário. 
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Por estas razões e precedentes, resta demonstrado por que se 

deve considerar o dano estético como espécie distinta de dano em sua 

autonomia. 

Após estas breves considerações sobre o dano estético, passar-

se-á agora ao dano moral, mormente os danos morais coletivos. 

O dano moral, conforme amplamente explicado, é conceito 

clássico de espécie de dano, também chamado de imaterial ou 

extrapatrimonial, na concepção de Gonçalves (2011, p. 377), “é o que 

atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio”. Desse 

modo, para o mesmo autor, 

 

O dano moral não é propriamente a dor, a angústia, o 

desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo 

que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados 

de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a 

consequência do dano. A dor que experimentam os pais 

pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo 

de quem suporta um dano estético, a humilhação de quem 

foi publicamente injuriado são estados de espírito 

contingentes e variáveis em cada caso, pois cada pessoa 

sente a seu modo (GONÇALVES, 2011, p. 377).  

 

Já os danos morais coletivos são de caráter amplo, atingindo um 

grupo de pessoas e violando diversos direitos da personalidade. 

Assim, do Tribunal do Trabalho da Bahia, coligida por Tartuce 

(2017), pode-se extrair a seguinte decisão acerca dos danos morais 

coletivos:  

 

“Dano moral – A prática da empresa recorrida em 

realizar filmagem dos seus empregados nos locais de 

trabalho, de forma sigilosa e sem o conhecimento prévio 

dos mesmos, com violação do direito à intimidade, 

configura dano moral coletivo e gera direito à reparação. 

(…) Cumpre ressaltar que a matéria objeto da presente 

ação já foi apreciada e decidida por esta 5.ª Turma, no 

Processo n. 02105200001605, Acórdão n. 482/02, da 

lavra da Desembargadora Relatora Maria Lisboa, tendo 

também como parte autora o Ministério Público do 

Trabalho. Vale a pena transcrever a ementa do acórdão 
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ora citado, eis que traduz literalmente o fundamento do 

voto que ora manifesto: ‘Dano moral coletivo. A 

ocorrência de violação ao direito de intimidade dos 

empregados configura dano moral coletivo e impõe sua 

correspondente reparação. Ademais, a filmagem dos 

trabalhadores durante o período de trabalho, efetivou-se 

de forma sigilosa, sem ciência dos empregados, 

configurando agressão ao grupo, prática que afeta 

negativamente o sentimento coletivo, lesão imaterial que 

atinge parte da categoria. Inteligência do art. 5.º, X, da 

Carta Magna’. Observe-se que tanto no mencionado 

julgado como no caso sub judice discute-se a prática da 

empresa recorrida em realizar filmagem dos seus 

empregados nos locais de trabalho, de forma sigilosa e 

sem o conhecimento prévio dos mesmos, com violação 

do direito à intimidade. Tal prática vem sendo 

constantemente adotada pela empresa recorrida, 

conforme noticia a referida ação. Neste contexto, se faz 

devida a indenização pleiteada em decorrência do 

demonstrado dano moral coletivo. Ex positis, dou 

provimento parcial ao recurso para, reformando a 

sentença, acrescer à condenação o pagamento de 

indenização por dano moral correspondente a cem 

salários auferidos pela reclamante. Custas pela reclamada 

no valor de R$ 200,00” (TRT da 5.ª Região, Acórdão 

25.764/05, 5.ª Turma, Recurso Ordinário 

00052200402605003/RO, Recorrente: Ministério 

Público do Trabalho – Procuradoria Regional do 

Trabalho da 5.ª Região, Recorrido: Ilha Tropical 

Transportes Ltda., Redatora: Desembargadora Maria 

Adna Aguiar). 

 

Paz (2014) afirma que recentemente veio à tona a questão do 

dano moral, não por uma pessoa, seja esta física ou jurídica, mas por 

várias, pela coletividade. Amparada na ideia de que a comunidade toda 

padece os efeitos de um dano imaterial de efeitos muito graves, e 

tomando-se por base legislativa o Código de Defesa do Consumidor, a 

Lei da Ação Civil Pública, dentre outras, tanto a Doutrina quanto a 

Jurisprudência têm considerado esta nova modalidade de dano. 

Nesse sentido, assim dispôs o Superior Tribunal de Justiça em 

um Recurso Especial: 
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Ementa: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

TRANSPORTE AÉREO. DEVER DE INFORMAÇÃO. 

FORMULÁRIO ESCRITO. INEXISTÊNCIA DE 

NORMA ESPECÍFICA AO TEMPO DA 

PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 

DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. 

RECURSO PROVIDO. 1. É inviável o ajuizamento de 

ação civil pública para condenar certa companhia aérea a 

cumprir o dever de informar os passageiros acerca de 

atrasos e cancelamentos de vôos, seguindo forma única e 

detalhada, sem levar em conta a generalidade de casos e 

sem amparo em norma específica, apenas com suporte no 

dever geral de prestar informações contido no art. 6º, III, 

do Código de Defesa do Consumidor. 2. A condenação 

em reparar o dano moral coletivo visa punir e inibir a 

injusta lesão da esfera moral de uma coletividade, 

preservando, em última ratio, seus valores primordiais. 

Assim, o reconhecimento de dano moral coletivo deve se 

limitar às hipóteses em que configurada grave ofensa à 

moralidade pública, sob pena de sua banalização, 

tornando-se, somente, mais um custo para as sociedades 

empresárias, a ser repassado aos consumidores. 3. No 

caso concreto, não restou configurada a grave ofensa à 

moralidade pública a ensejar o reconhecimento da 

ocorrência de dano moral coletivo. 4. Recurso especial 

provido. (REsp n. 1303014 RS 2011/0185365-0, Rel. 

Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ de 

18.12.2014). 

 

Por estas razões e precedentes, resta demonstrado por que se 

devem considerar os danos morais coletivos como espécies distintas de 

danos em sua autonomia. 

Após estas breves considerações sobre os danos morais 

coletivos, passar-se-á, por fim, aos danos sociais ou, conforme Tartuce 

(2017), difusos. 

Após toda a exposição acerca dos danos e suas espécies, chega-

se, por fim ao dano social, entendido como aquele que provoca uma 

grave diminuição no nível de vida da pessoa. Tartuce (2017) novamente 

traz alguns exemplos: 
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Os exemplos podem ser pitorescos: o pedestre que joga 

papel no chão, o passageiro que atende ao celular no 

avião, a loja do aeroporto que exagera no preço em dias 

de apagão aéreo, a pessoa que fuma próximo ao posto de 

combustíveis, a empresa que diminui a fórmula no 

medicamento, o pai que solta o balão com o seu filho. 

Mas os danos podem ser consideráveis: a metrópole que 

fica inundada em dias de chuva; o avião que tem 

problema de comunicação, o que causa um acidente 

aéreo de grandes proporções; os passageiros já 

atormentados que não têm o que comer (eis que a 

empresa aérea não paga o lanche); o posto de 

combustíveis que explode; os pacientes que vêm a 

falecer; a casa atingida pelo balão que pega fogo. Diante 

dessas situações danosas que podem surgir, Junqueira de 

Azevedo13 sugere que o dano social merece punição e 

acréscimo dissuasório, ou didático. 

 

De modo a reforçar estes argumentos, consoante Tartuce (2017), 

forçoso se faz mencionar decisum do Superior Tribunal de Justiça que 

condenou empresa de cigarros em função de publicidade abusiva 

voltada ao público infantojuvenil. O julgado reporta-se a danos morais 

coletivos, quando, de fato, trata-se de danos sociais ou difusos, pois os 

valores são direcionados ao fundo de proteção dos direitos dos 

consumidores do Distrito Federal. É de se lastimar a redução do 

quantum debeatur, de R$ 14.000.000,00 – conforme condenação no 

TJDF – para apenas R$ 500.000,00. Eis o que dispõe a ementa: 

 

Os fatos que ensejaram a presente demanda ocorreram 

anteriormente à edição e vigência da Lei n.º 10.167/2000 

que proibiu, de forma definitiva, propaganda de cigarro 

por rádio e televisão. Com efeito, quando da veiculação 

da propaganda vigorava a Lei n.º 9.294/96, cuja redação 

original restringia entre 21h00 e 06h00 a publicidade do 

produto. O texto legal prescrevia, ainda, que a 

publicidade deveria ser ajustada a princípios básicos, não 

podendo, portanto, ser dirigida a crianças ou adolescentes 

nem conter a informação ou sugestão de que o produto 

pudesse trazer bem-estar ou benefício à saúde dos seus 

consumidores. Isso consta dos incisos II e VI do § 1.º, art. 

                                                 
13 Célebre doutrinador, o primeiro a discorrer sobre a noção de dano social. 
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3.º da referida lei. [...] A teor dos artigos 36 e 37, do CDC, 

nítida a ilicitude da propaganda veiculada. A uma, porque 

feriu o princípio da identificação da publicidade. A duas, 

porque revelou-se enganosa, induzindo o consumidor a 

erro porquanto se adotasse a conduta indicada pela 

publicidade, independente das consequências, teria 

condições de obter sucesso em sua vida. Além disso, a 

modificação do entendimento lançado no v. acórdão 

recorrido, o qual concluiu, após realização de 

contundente laudo pericial, pela caracterização de 

publicidade enganosa e, por conseguinte, identificou a 

responsabilidade da ora recorrente pelos danos 

suportados pela coletividade, sem dúvida demandaria a 

exegese do acervo fático probatório dos autos, o que é 

vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ. Em razão da 

inexistência de uma mensagem clara, direta que pudesse 

conferir ao consumidor a sua identificação imediata (no 

momento da exposição) e fácil (sem esforço ou 

capacitação técnica), reputase que a publicidade ora em 

debate, de fato, malferiu a redação do art. 36, do CDC e, 

portanto, cabível e devida a reparação dos danos morais 

coletivos. [...]” (STJ, REsp 1.101.949/DF, 4.ª Turma, 

Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.05.2016, DJe 30.05.2016). 

 

Também corrobora estas reflexões o fato de que na V Jornada 

de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal do Superior Tribunal 

de Justiça (CJF/STJ) foi aprovado um enunciado reconhecendo a 

existência dos danos sociais: enunciado 456: “A expressão ‘dano’ no 

art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, 

mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações 

coletivas”.  

Ao finalizar esta parte do trabalho, tendo por base a adequada 

reparação, quando da ocorrência dos tipos de danos especificados, 

buscou-se estabelecê-los como independentes e autônomos, à luz das 

Fontes do Direito e de todo o aporte teórico, a nortear a pesquisa, e 

reforçá-la em seus argumentos.   
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CONCLUSÃO 

 

Após a leitura e análise de diversas bibliografias, é com alegria 

e comprazimento que o pesquisador conclui esta etapa de sua vida. Há 

que fazer menção sobre os muitos conhecimentos obtidos, os quais 

certamente serão aproveitados ao longo de sua atividade profissional. 

A pesquisa em tela buscou estabelecer uma análise dos danos 

estéticos, morais coletivos e sociais, tornando-os distintos e autônomos 

à luz do instituto da Responsabilidade Civil. Os motivos que levaram à 

escolha do tema foram a necessidade de uma melhor explicação acerca 

de tema tão importante, porém, ao mesmo tempo, tão pouco explorado 

por parte do legislador cível e demonstrar algumas das novíssimas 

espécies de danos discernidas pela Doutrina. 

Evidencia-se isso porque, quando da vigência do novel Código 

Civil, o legislador perdeu a grande oportunidade de desenvolver melhor 

os aspectos concernentes ao dano. Argumentar-se-á, como réplica, que 

esse deve ser o trabalho da Doutrina, mas a positivação, em sendo 

possível, facilitaria muito e tornaria mais ágeis os trâmites processuais. 

Intentou-se, com base em detida análise bibliográfica e 

jurisprudencial, cotejar os conhecimentos delineados no primeiro 

início, melhor desenvolvê-los em seguida e apontar uma possível 

solução no final das pesquisas. 

A identificação do pesquisador com os objetivos propostos e o 

gosto pessoal (que foi crescendo à medida em que se foi estudando o 

tema), apesar das dificuldades encontradas, antes de o intimidar e levá-

lo a desistir, mais ainda o motivaram a persistir e demonstrar a 

relevância do estudo. 

Após coligir várias relevantes considerações de grandes juristas 

sobre os temas que norteiam esta pesquisa, procurou-se observar os 

objetivos propostos bem como os seus enfoques e as várias correntes de 

pensamento. 

Desse modo, o instituto da Responsabilidade Civil foi tratado 

em seus aspectos histórico, conceitual e foram explicados os elementos 
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que a caracterizam. Ressalte-se que foi uma abordagem modesta ante a 

grande complexidade que o abarca. 

O capítulo posterior tratou do dano e dos elementos que o 

caracterizam, suas nuances, aspectos teóricos, espécies etc. Não foram 

esquecidas as espécies que constituíram o cerne deste trabalho. 

Por fim, como centro da pesquisa, falou-se de modo minucioso 

sobre todas as espécies de danos elencados, bem como foram colocados 

diversos julgados dos tribunais superiores a corroborar o que foi dito. 

Diante disso, pensa-se foram satisfeitos os objetivos geral e específicos 

elencados no início deste trabalho. 

Há que se levar em conta que não foram tratadas neste trabalho 

todas as novas espécies de danos, como são chamados os por perda de 

uma chance, entre outros, consoante novíssimos entendimentos 

doutrinários e considerando a evolução da sociedade. 

Urge frisar que, embora este tópico seja denominado de 

conclusão, não pretende, de modo algum, encerrar as discussões que 

circundam o tema, mas dar-lhes novo significado, constituindo, desta 

sorte, apenas um início, ou seja, tudo aqui produzido não exauriu o 

tema, mas o iniciou para que outros posteriores escritos o aprofundem 

ou possam vê-lo sob diferentes aspectos.  
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NÚCLEO RESSOCIALIZADOR DA CAPITAL E 

A SUA EFICÁCIA NA REINTEGRAÇÃO 

SOCIAL: UMA REALIDADE A SER SEGUIDA 

COMO FERRAMENTA RESSOCIALIZADORA 

DAS APENADAS EM ALAGOAS. 

 

Dayana Larissa Estevam Godoy Calheiros14 

Vitor Gomes da Silva15 

Antonio Tancredo Pinheiro da Silva16 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 59, determina que a 

pena será estabelecida pelo juiz “conforme seja necessário e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime”, e, em conformidade com este 

dispositivo, a Lei de Execução Penal (LEP) aponta que o principal 

objetivo da pena, além de meramente punir e “prevenir o crime”, é de 

“orientar o retorno à convivência em sociedade.”. 

A reintegração é o objetivo principal da pena, tendo em vista 

que o condenado voltará à sociedade, e as políticas públicas voltadas ao 

que estabelece a LEP são essenciais para garantir a dignidade da pessoa 

humana, e a reinserção do condenado ao convívio social.  

Cumpre refletir que a realidade do sistema carcerário nacional 

distancia-se do objetivo ressocializador, tanto pelos problemas 

estruturais e de superlotação nas penitenciárias, quanto pela 

                                                 
14 Bacharel em Direito pela Faculdade Raimundo Marinho. E-mail: 

dayanaestevamcalheiros@gmail.com 
15 Agente Penitenciário. Mestrando em Educação pelo PPGE/CEDU/UFAL. Docente 

do curso de graduação e pós-graduação na Faculdade Raimundo Marinho: 

rotivgomes@gmail.com 
16 Advogado. Mestrando em Educação pelo PPGE/CEDU/UFAL. Docente do curso 

de graduação e pós-graduação na Faculdade Raimundo Marinho: 

tancredo.juridico@gmail.com 
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inobservância aos direitos fundamentais, principalmente o direito a 

dignidade da pessoa humana.  

Em princípio, faz-se necessário compreender o que é a pena 

privativa de liberdade e a sua execução no direito brasileiro, 

concomitantemente com a realidade do sistema carcerário em Alagoas, 

apresentando o funcionamento do Núcleo Ressocializador masculino 

no Estado, que tem como base o modelo de gestão prisional dos 

módulos de respeito da Espanha.  

Em seguida, será destacada a necessidade da implantação deste 

sistema para o público carcerário feminino, oferecendo condições 

dignas para o cumprimento da pena, promovendo sua inserção social 

por meio do respeito e da valorização da mulher, bem como da 

educação e capacitação profissional, aproximando-as de suas famílias, 

reduzindo os índices de reincidência e, por conseguinte, a violência no 

Estado de Alagoas.  

Destarte, verificada as necessidades da população carcerária 

feminina, o artigo também visa demonstrar os pontos positivos da 

extensão do núcleo para o gênero feminino e como isso trará benefícios 

ao sistema carcerário e a sociedade.  

Este artigo tem o desígnio de analisar a eficácia do Núcleo 

Ressocializador da Capital situado no Estado de Alagoas, tendo em 

vista a efetiva aplicação da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que 

institui a Lei de Execução Penal, e os resultados satisfatórios no que 

concerne a viabilidade da reinserção dos detentos à sociedade, e a 

diminuição da reincidência. 

 

A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A SUA EXECUÇÃO NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

Pertence ao Estado o poder sancionador, correspondente à 

criação e aplicação do Direito Penal, aos delitos que violem a conduta 

social, determinando a um indivíduo que cometeu um crime o 

cumprimento de uma pena, como resultado do delito praticado, 

observado o ordenamento jurídico vigente. 
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A pena possui a finalidade de retribuição, que objetiva castigar 

o infrator pelo crime, e de prevenção, para o próprio infrator e para a 

sociedade, com intuito de alertar inibindo a reincidência ou novos 

crimes, em conformidade com o que preceitua o Art. 59 do Código 

Penal Brasileiro (CP).  

Não obstante o caráter retributivo e preventivo, a pena possui o 

aspecto reintegrador, haja vista que a ressocialização é o principal 

objetivo da pena, garantindo a orientação do indivíduo para o retorno 

ao convívio social.  

Nessa vereda, a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 5º, 

inciso XLVI, indica as espécies de penalidades aplicáveis aos crimes, 

e, entre elas, a privação ou restrição da liberdade, também positivadas 

no CP, dividindo-se em reclusão, detenção e prisão simples.  

A pena privativa de liberdade é uma modalidade de sanção penal 

cujo objetivo é retirar do condenado o direito de ir e vir por tempo 

determinado, estando à efetivação dessa pena ligada aos regimes 

penitenciários, fechado, semiaberto ou aberto, positivados no artigo 33, 

§ 1º do CP.  

Após o trânsito em julgado, proferida a sentença condenatória, 

o processo passa à fase executória, e é no momento da execução penal 

que o Estado punirá o infrator, com o intuito de prevenir, punir e 

reintegrá-lo à sociedade, passando a valer o “jus puniendi” na 

execução.  

No dizer expressivo de Nucci (2016, p. 530), a prisão é definida 

como “a privação da liberdade, tolhendo-se o direito de ir e vir, através 

do recolhimento da pessoa humana ao cárcere” 

Dada a necessidade de uma legislação específica que abordasse 

matéria penitenciária, em 11 de julho de 1984 foi instituída a Lei nº 

7.210, conhecida como Lei de Execução Penal, que não se limita apenas 

ao cárcere, haja vista que o principal objetivo é ressocializar o infrator, 

disciplinando o cumprimento da sentença penal e seus fins. 

Como bem denota Marcão (2012, p. 22): 
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Conforme anuncia o art. 1º da LEP, a execução penal tem 

por objetivo efetivar, dar cumprimento às disposições de 

sentença ou decisão proferida em sede de juízo criminal 

e proporcionar condições para a harmônica integração 

social do condenado e do internado. Fazer executar a 

sanção penal judicialmente imposta, sem descuidar da 

imprescindível socialização ou ressocialização, com 

vistas à reinserção social, constitui, em síntese, os 

objetivos visados pela lei de execução penal.  

 

Mister se faz ressaltar que os objetivos da execução penal estão 

pautados em importantes princípios constitucionais, quais sejam: o 

princípio da dignidade da pessoa humana, garantidor do respeito a 

integridade física e moral no cumprimento da pena em condições 

dignas; o princípio da isonomia, assegurando a não diferenciação entre 

os presos; o princípio da legalidade, dispondo acerca da proteção aos 

direitos não atingidos pela sentença; e o princípio da individualização 

da pena, positivado no art. 5º da LEP. 

Em desacordo com os preceitos da LEP, a execução da pena nas 

penitenciárias Brasileiras se distancia do caráter humanitário, e com o 

aumento da criminalização, por conseguinte, o encarceramento 

desenfreado, funciona sem a mínima observância dos direitos 

fundamentais, transformando a pena em um verdadeiro castigo do 

Estado que, considerando apenas as finalidades punitivas e de 

retribuição, deixa de lado a principal finalidade da pena, a 

ressocialização. 

Enfatiza Cardoso (2006, p. 151) que: 

 
[...] superlotação carcerária, falta de classificação para 

realizar a individualização da pena, mau uso dos recursos 

físicos (estrutura predial), falta de recursos humanos 

(pessoal qualificado para realizar a humanização da 

execução penal), dificuldade em implementar diretrizes 

gerais, devido a autonomia da direção penitenciária, sob 

a alegação das singularidades presentes no contexto 

prisional, levam a denunciar que a execução da pena 

privativa de liberdade, da forma como está sendo 

executada, não cumpre seu papel de inserção social e, sim 

de revolta, violação de direitos e provocam condições de 
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reincidência penal. No entanto, os serviços e as ações 

desenvolvidas na instituição prisional não promovem o 

atendimento das necessidades humanas, não possibilitam 

aos apenados a participação ativa na sociedade e não 

permitem sua atuação como sujeitos sociais promotores 

de mudança em seu contexto de vida individual e social.  

 

No atual sistema prisional, a resposta do Estado para a sociedade 

é de tão somente encarcerar, punir com a segregação e esquecer o fim 

precípuo da pena privativa de liberdade, qual seja a viabilização do 

retorno do custodiado à sociedade. 

Segundo Leite (2017, p. 18): 

 

O Brasil está em quarto lugar dentre os países que mais 

encarceram no mundo hoje, de acordo com as 

informações consolidadas pelo Departamento 

Penitenciário Nacional (2015), o que significa um 

aumento de mais de 80% da população carcerária nos 

últimos dez anos. Do total da população prisional, 

conforme retrata o Mapa do Encarceramento 2015, 38% 

são presos provisórios.  

 

Sob esse prisma, diante de um sistema que prioriza o 

encarceramento, podemos observar na declaração do Supremo Tribunal 

Federal durante o julgamento da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental nº 347, que se tem na realidade do sistema 

prisional brasileiro um: 

 
“Presente quadro de violação massiva e persistente de 

direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e 

falência de políticas públicas e cuja modificação depende 

de medidas abrangentes de natureza normativa, 

administrativa e orçamentária, deve o sistema 

penitenciário nacional ser caracterizado como “estado de 

coisas inconstitucional””. (STF: ADPF 347) 

 

Foucault (1999, p. 134) afirma que o cárcere não oferece aos 

apenados oportunidades de recuperação, e dessa forma os objetivos da 

pena não são atingidos, vejamos: 
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[...] a idéia de uma reclusão penal é explicitamente 

criticada por muitos reformadores. Porque é incapaz de 

responder à especificidade dos crimes. Porque é 

desprovida de efeitos sobre o público. Porque é inútil à 

sociedade, até nociva: é cara, mantém os condenados na 

ociosidade, multiplica-lhes os vícios. 

 

Para Greco (2017, p. 624) [...] a ressocialização, antes de tudo, 

é um problema político-social do Estado. Enquanto não houver vontade 

política, o problema da ressocialização será insolúvel. 

Beccaria (1764, p. 14) esclarece: 

 

É porque o sistema atual da jurisprudência criminal 

apresenta aos nossos espíritos a ideia da força e do poder, 

em lugar da justiça; é porque se lançam, indistintamente, 

na mesma masmorra, o inocente suspeito e o criminoso 

convicto; é porque a prisão, entre nós, é antes um suplício 

que um meio de deter um acusado; é porque, finalmente, 

as forças que defendem externamente o trono e os direitos 

da nação estão separadas das que mantêm as leis no 

interior, quando deveriam estar estreitamente unidas. 

Mas, como as leis e os costumes de um povo estão 

sempre atrasados de vários séculos em relação às luzes 

atuais, conservamos ainda a barbárie e as idéias ferozes 

dos caçadores do norte, nossos selvagens antepassados. 

Os nossos costumes e as nossas leis retardatárias estão 

bem longe das luzes dos povos. Ainda estamos 

dominados pelos preconceitos bárbaros que nos legaram 

os nossos avós, os bárbaros caçadores do norte.  

 

Greco (2017, p. 623) indaga: 

 

Em um sistema penitenciário falido, como faremos para 

reinserir o condenado na sociedade da qual ele fora 

retirado pelo Estado? Será que a pena cumpre, 

efetivamente, esse efeito ressocializante ou, ao contrário, 

acaba de corromper a personalidade do agente? Busca-se 

produzir que tipo de ressocialização? Quer-se impedir 

que o condenado volte a praticar novas infrações penais, 

ou quer-se fazer dele uma pessoa útil para a sociedade?  

 



- 102 - 

Ante o exposto, surge a reflexão acerca da aplicação da pena 

privativa de liberdade, quando o Estado demonstra utilizar a prisão 

apenas como estratégia para o controle da criminalidade, excluindo o 

infrator do convívio social, e o direcionando para um sistema que não 

possui meios para orientar o seu retorno a sociedade, mas fomenta a 

violência em ambientes superlotados e degradantes. 

 

SISTEMA PRISIONAL FEMININO EM CONTRAPARTIDA ÀS 

NECESSIDADES INERENTES À CONDIÇÃO DA MULHER 

 

Do ponto de vista histórico, acerca do sistema prisional 

feminino, de acordo com Queiroz, 2015, as mulheres cumpriam a pena 

em cadeias mistas, motivo pelo qual sofriam diversas violências, 

principalmente sexual, e só no ano de 1937, em Porto Alegre/RS, foi 

fundado o primeiro presídio destinado ao público feminino, por 

iniciativa de uma Igreja Católica para punir mulheres conhecidas pela 

sociedade da época como desvirtuadas, que não precisavam ser 

criminosas, bastava recusar viver de acordo com o padrão patriarcal. 

Todavia, observando que o número de mulheres praticantes de 

delitos aumentou consideravelmente, o cenário atual do sistema 

prisional feminino não atende as necessidades inerentes a condição da 

mulher, desde os aspectos estruturais, até atendimentos médicos 

especializados na saúde da mulher, higiene, insuficiência de atividades 

laborais que possibilitem conseguir um emprego ao sair do cárcere, e o 

afastamento dos familiares.  

Esse aumento da população carcerária feminina é claramente 

visualizado nos dados do INFOPEN (sistema de informações 

estatísticas do sistema penitenciário brasileiro), que em 2016 atingiu o 

número de 42 mil mulheres encarceradas, indicando um aumento de 

656% em relação ao início dos anos 2000.  

Em comparação, a população carcerária masculina obteve um 

aumento de 293% no mesmo período, apontando um crescimento 

exponencial de mulheres no sistema prisional, e a emergente 
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necessidade de políticas públicas no tocante ao reconhecimento das 

peculiaridades inerentes a condição da mulher dentro do cárcere. 

O sistema prisional reconhecido pela ADPF 347 como “estado 

de coisas inconstitucional” é ainda mais evidente no que diz respeito ao 

cárcere feminino, haja vista as violações concernentes ás 

especificidades da mulher dentro da prisão, sendo as políticas públicas 

voltadas ao gênero, negligenciadas.  

 

SISTEMA RESSOCIALIZADOR: O MODELO ESPANHOL DOS MÓDULOS 

DE RESPEITO  

 

Originados na Espanha, no ano de 2001, inicialmente 

implantados no Centro Penitenciário Mansilla de las Mulas (León), os 

Módulos de Respeito trazem o caráter ressocializador da pena com o 

objetivo de assegurar, acima de tudo, o respeito à dignidade humana.  

Este sistema penitenciário fomenta práticas que favorecem 

valores como a responsabilidade, solidariedade e respeito, que visam 

retratar as relações sociais, haja vista que o módulo reproduz a 

convivência em sociedade, resguardando os direitos não atingidos pela 

pena, alcançando um ambiente em que o recluso participe ativamente 

da organização, das tarefas, e, principalmente, estimulando o 

relacionamento interpessoal.   

As atividades em grupo e as oportunidades de trabalho e estudo 

facilitam a reinserção do apenado no meio social, pois o tempo de 

cumprimento da pena que seria inutilizado, apenas servindo como 

punição, passa a ser útil em sua transformação positiva, afastando a 

ociosidade e aproximando-o efetivamente da ressocialização, e em 

razão disso, diminuindo a reincidência, por conseguinte, o crime. 

No Brasil, a adesão aos módulos de respeito, como medida 

efetiva no cumprimento do que estabelece a LEP, foi realizada 

inicialmente no Estado de Goiás, em meados de julho de 2009, dentro 

das unidades prisionais, separando os reeducandos em um espaço 

destinado a implantação do novo modelo prisional, mediante a 
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aceitação das normas do módulo, com base nos protocolos europeus, e 

em conformidade com a legislação brasileira. 

Esta experiência foi realizada em módulos dentro do sistema 

prisional do Estado de Goiás, ou seja, o presídio foi dividido, restando 

uma parte para a implantação do projeto, que se tornou bastante efetivo 

ao apresentar resultados positivos no tocante à diminuição da 

reincidência e a efetiva reinserção dos reeducandos ao convívio social, 

demonstrando ser um sistema adequado a execução penal.  

 

NÚCLEO RESSOCIALIZADOR NO ESTADO DE ALAGOAS  

 

Segundo dados do mapa carcerário, disponível no site da 

Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (SERIS), 

realizado durante o mês de outubro de 2019, Alagoas possui, no total, 

uma população carcerária de 9.003 presos, dos quais 4.698 estão 

recolhidos nas unidades prisionais, esbarrando numa capacidade total 

de apenas 3.721 vagas, distribuídas em 8 unidades prisionais 

localizadas na capital, e 1 no interior de Girau do Ponciano. 

A Penitenciária Masculina Baldomero Cavalcanti de Oliveira, 

reservada aos presos condenados, conta com 768 vagas, e, consoante as 

demais penitenciárias espalhadas pelo Brasil, sofre com os problemas 

estruturais e de superlotação, que demonstram uma realidade 

totalmente divergente do que preconiza a LEP.  

Diferente desta realidade, em 4 de agosto de 2011 foi 

inaugurado o Núcleo Ressocializador da Capital (NRC), voltado a 

população carcerária masculina, implantado no antigo Estabelecimento 

Prisional Rubens Braga Quintella Cavalcante, baseado nos módulos de 

respeito, promovendo efetivamente o que preceitua a LEP.  

A função ressocializadora da LEP encontrou neste modelo de 

gestão prisional o ambiente favorável à sua aplicação, com a promoção 

da reintegração social e a busca da dignidade dos reeducandos, que são 

os fatores imprescindíveis para o sucesso desta prática inovadora.  

O NRC possui 157 vagas, e sua adesão pelo custodiado 

caracteriza-se pela voluntariedade na aceitação das normas que regem 
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o funcionamento do módulo, exigindo-se de acordo com as 

particularidades de cada reeducando, o estudo e o trabalho. 

A disciplina exigida neste sistema, proporciona oportunidades 

para que o reeducando alcance a melhoria em sua qualificação 

profissional, com a possibilidade de renda e a remição de sua pena, bem 

como fomenta as relações sociais a fim de reintegrá-lo ao meio social. 

Outro aspecto importante da implantação deste projeto é a 

capacitação dos profissionais para trabalhar em um sistema prisional 

voltado às relações pautadas no respeito, priorizando o diálogo e 

eliminando o uso da força.  

 Sem que se corrompa o intuito punitivo, o modelo 

ressocializador viabiliza o retorno do reeducando, superando a 

segregação imposta pela sociedade, tornando-o cidadão e ofertando 

oportunidades para que haja efetivamente a ressocialização  

Os protocolos organizacionais do NRC divergem dos demais 

sistemas prisionais existentes no Estado, começando pelos reclusos, que 

são avaliados quanto ao comportamento, histórico disciplinar, a 

vontade de participar do projeto, trabalhar e estudar, passando aos 

profissionais, que recebem treinamento adequado para lidar com o novo 

ambiente, promovendo o respeito como base do funcionamento do 

sistema.  

O intuito principal deste sistema prisional se mostra efetivo 

quando observado o índice de reincidência, que em 2017, alcançou o 

índice de 0%, demonstrando a eficácia desta política prisional quanto 

ao alcance da função ressocializadora.  

 

POPULAÇÃO CARCERÁRIA FEMININA NO ESTADO DE ALAGOAS  

 

Em Alagoas, o Presídio Feminino Santa Luzia é o sistema 

prisional que abriga as mulheres encarceradas, e, como os outros 

sistemas, encontra barreiras que dificultam a execução da pena 

conforme a LEP.  

Com o crescente número de mulheres incorrendo em crimes e, 

concomitantemente, o aumento de mulheres no sistema prisional, a 
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implantação de políticas públicas no tocante a ressocialização destas 

mulheres, torna-se imprescindível para a preservação da dignidade 

humana, acarretando na diminuição da reincidência e corroborando 

com a redução da violência na sociedade.   

O perfil predominante destas mulheres é de jovens, baixa renda 

e escolaridade, mães solteiras, e que por viverem em uma situação de 

miserabilidade e escassez de oportunidades de estudo e trabalho, 

encontram no crime o retorno financeiro imediato para prover o 

sustento de sua família, principalmente no tráfico de drogas, onde 

atuam em conjunto com seus companheiros, ou assumem o papel 

principal no crime.  

Neste sentido, a SERIS, 2019 entende que: 

 
Com a projeção das mulheres em vários seguimentos 

profissionais, houve destaques significativos também no 

crime onde a companheira de homens ligados ao tráfico 

e a outros tipos penais, tomam as rédeas desta função 

quando estes são presos. Também o comportamento das 

mulheres em relação ao crime mudou, ou seja, não mais 

o companheiro “tece a teia” do crime, mas estas o fazem 

por si mesmas, dando conta de comandos e provendo 

seus lares através atos ilícitos. Nessas famílias, onde 

prevalece este tipo de inclinação, há também a 

propagação desta prática, onde os membros da família ao 

serem presos, passam o comando do “negócio” para os 

demais, como uma capitania hereditária.  

 

De acordo com os dados apresentados no site da SERIS, a 

população carcerária feminina em Alagoas atinge o número de 159 

mulheres, das quais 76 são condenadas, entretanto, apesar deste número 

ser menor que o limite da capacidade prevista, o que atualmente elimina 

a superlotação, os problemas estruturais, a falta de profissionais e de 

investimentos por parte do poder público evidenciam a falha da função 

ressocializadora no cumprimento da pena. 
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APLICAÇÃO DO NÚCLEO RESSOCIALIZADOR PARA AS APENADAS NO 

ESTADO DE ALAGOAS 

 

É de se verificar que o sistema penitenciário brasileiro sofreu 

modificações consideráveis ao longo do tempo, principalmente ao 

adotar o sistema ressocializador no cumprimento da pena, contudo, há 

uma grande barreira entre a adoção do sistema e a prática dele. Esta 

barreira pode ser claramente observada na desumanização da pena, o 

que contraria direitos fundamentais, e afasta sua função 

ressocializadora. 

Esta desumanização é ainda mais evidente no sistema prisional 

feminino, quando observado que às peculiaridades da mulher não são 

apreciadas dentro do cárcere. 

A Constituição Federal, no artigo 5º, I, garante que “homens e 

mulheres são iguais em direitos e obrigações”, desta forma, e, em 

consonância com a LEP, a aplicação do NRC para o gênero feminino 

mostra-se essencial para a garantia de melhores condições para o 

cumprimento da pena privativa de liberdade, pautadas no respeito, na 

educação e qualificação destas mulheres que voltarão à sociedade e 

necessitam de um tratamento digno como cidadãs, objetivando a 

humanização e reinserção ao convívio social.  

De acordo com o artigo 10 da LEP, é dever do Estado dispor de 

assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, 

com o objetivo de tornar o ambiente carcerário apto a promover a 

reinserção social dos condenados. 

Em linhas gerais, o NRC viabiliza a reintegração, promove o 

respeito, e oferece perspectivas profissionais e educacionais que 

proporcionam aos apenados a alteração de um ambiente prisional que 

diminui as implicações do cárcere e o promove como cidadão, de modo 

a afastar a segregação decorrente da privação da liberdade.  

Nesse passo, restando evidente a eficácia do Núcleo 

Ressocializador da Capital quando observado o índice de reincidência, 

o que ratifica a excelência do projeto que inova a maneira que se dará o 

cumprimento da pena no cárcere, traduzindo o sentido ressocializador 
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da pena na prática, a implantação de um núcleo ressocializador 

feminino no Estado de Alagoas seria uma importante alternativa para, 

de fato, ressocializar as mulheres.  

A implantação do NRC para atender o gênero feminino 

promoveria maiores oportunidades para a evolução educacional e 

capacitação profissional das condenadas, além de inseri-las no mercado 

de trabalho dentro e fora do cárcere, haveria a garantia de dias remidos, 

e o mais importante, a promoção de seu reconhecimento como cidadã.  

Conforme, Marx (1985, p. 297): 

 
[...] o trabalho é um processo entre o homem e a natureza 

em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e 

controla seu metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se 

defronta com a matéria natural como uma força natural. 

Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à 

sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mãos, a fim 

de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para 

sua própria vida. Ao atuar, por meio deste movimento, 

sobre a Natureza externa a ele e ao modificá-la, ele 

modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele 

desenvolve as potências nelas adormecidas e sujeita o 

jogo de suas forças a seu domínio  

 

Consoante aos pilares da educação e do trabalho, a família surge 

como fator imprescindível na busca da ressocialização, pois o contato 

da reeducanda com seus entes queridos incentiva a convivência e o 

interesse pela mudança. 

Neste sentido, Gomes, 2012 afirma que “A singularidade do 

sistema prisional e a pluralidade dos sujeitos detentos reivindica uma 

educação prisional que deixe de ser pensada como um benefício e seja 

vista como a razão de ser do sistema prisional.”. 

A humanização da pena proposta pelo Núcleo Ressocializador, 

além de observar princípios e direitos fundamentais, coloca em prática 

o disposto na lei de execução penal. 

Conforme o pensamento de Beccaria, Bitencourt (2018, p. 129) 

ensina que: 
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Os princípios reabilitadores ou ressocializadores da pena 

têm como antecedente importante os delineamentos de 

Beccaria, já que a humanização do Direito Penal e da 

pena são um requisito indispensável. As ideias expostas 

por Beccaria, em seus aspectos fundamentais, não 

perderam vigência, tanto sob o ponto de vista jurídico 

como criminológico. Muitos dos problemas que suscitou 

continuam sem solução. 

 

A observância do princípio da humanização da pena, decorrente 

da dignidade humana, assegura à condenada proteção aos seus direitos 

não atingidos pela sentença, de modo que havendo a privação de 

liberdade, não deverá existir privação de seus direitos inerentes a pessoa 

humana e a sua condição como mulher.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Em última análise, embora positivados direitos e deveres 

fundamentais na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal, a 

execução da pena no direito brasileiro esbarra num sistema escasso em 

que o Estado responde ao crime com o encarceramento, sem 

oportunidades para que a viabilização do retorno a sociedade seja 

atingida. 

As condições precárias do cárcere, superlotação e reincidência 

demonstram que o fim retributivo do Estado às práticas delituosas, se 

restringindo apenas a prisão do infrator, não condiz com a função 

humanística de reabilitação do apenado ao convívio social.  

Em consequência, o atual sistema prisional adquire condição de 

“falido”, não havendo meios para o alcance da humanização, tornando 

degradante o cumprimento da pena privativa de liberdade, onde as 

garantias previstas na LEP não encontram espaço para sua aplicação, o 

que demonstra a divergência da lei com a prática.  

Ainda que o cenário seja preocupante, e atingir a ressocialização 

seja um desafio na atual conjuntura carcerária brasileira, a implantação 

do modelo espanhol dos módulos de respeito demonstra grande eficácia 

na reinserção dos reeducandos ao convívio social.  
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Este sistema prisional se apresenta como medida efetiva no 

cumprimento da LEP, ao fomentar práticas que reproduzem a 

convivência em sociedade e resgata o princípio da humanização da 

pena, de modo que o reeducando participa como ser ativo da própria 

mudança, através de políticas públicas voltadas à sua ressocialização e 

pautadas no respeito.  

Em Alagoas, a implantação do Núcleo Ressocializador da 

Capital baseado nos moldes dos módulos de respeito espanhol contribui 

de maneira significativa na busca da reintegração dos reeducandos, e 

não se desvincula do caráter retributivo da pena, mas aproveita o tempo 

de cumprimento, que seria inutilizado, na promoção do condenado 

como cidadão, atingindo assim a ressocialização.  

Participar ativamente da mudança pessoal, através do trabalho e 

educação, é tornar-se e sentir-se produtivo e capaz, e poder vislumbrar 

chances reais de fazer a diferença fora do cárcere, quando cessado o 

cumprimento da pena. 

O projeto do NRC como medida eficaz para os condenados 

demonstra que sua implantação para o gênero feminino, além de atender 

o que dispõe o Art. 5º, inciso I, garantiria a efetiva aplicação da LEP, e 

seria um importante meio para atingirmos a humanização da pena e, por 

conseguinte, a ressocialização.  

Resta induvidoso que a humanização da pena é o fator principal 

para que se atinja a ressocialização. Oferecer meios para que a 

reeducanda possa se sentir parte da sociedade, e que ao cumprir sua 

pena através da qualificação educacional e profissional tenha a 

condição de prover sua subsistência e a de sua família, sem precisar 

cometer delitos, é conceder cidadania e promover a dignidade, diminuir 

os efeitos do cárcere, respeitar suas necessidades e reconhecer a mulher 

como ser ativo da própria mudança.  

A extensão dos benefícios de um Núcleo Ressocializador que 

atenda às necessidades específicas da mulher condenada, seria um 

vultuoso e importante ato do Estado, sedimentando os preceitos da Lei 

de Execução Penal.  

 



- 111 - 

REFERÊNCIAS 

 

BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas, 1764. Edição 

Eletrônica: Ed. Ridendo Castigat Mores. E-Book. Domínio Público. 

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br. Acesso em: 15 

ago. 2019. 

 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal Parte 

Geral. 24. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.  

 

CARDOSO, Maria Cristina Vidal. A cidadania no contexto da Lei 

de Execução Penal: o (des)caminho da inclusão social do apenado no 

Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 2006. Dissertação 

(Mestrado em Política Social) - Universidade de Brasília, Brasília, 

2006. 

 

BRASIL. Código Penal. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 14 ago. 

2019. 

 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República 

Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República. 

Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçaocompila

do.htm. Acesso em: 14 ago. 2019. 

 

BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Institui a Lei de 

Execução Penal. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 

14 ago. 2019. 

 

http://www.planalto.gov.br/


- 112 - 

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento 

Penitenciário Nacional. INFOPEN Mulheres 2018. Disponível em: 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopenmulheres/infopen

mulheres_arte_07-03-18.pdf. Acesso em: 10 set. 2019. 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. A história da violência nas 

prisões. 20. Ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 

 

GOMES, Eduardo Teixeira. Educação para consciência histórica no 

sistema prisional. Debates em educação Científica e Tecnológica, 

ISSN 2179 – 6955, v. 

2, Espírito Santo: 2012. 

 

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal Parte Geral. 19. ed. 

Niterói: Impetus, 2017. 

 

LEITE, Fabiana de Lima. Manual de Gestão para as Alternativas 

Penais. Departamento Penitenciário Nacional Diretoria de Políticas 

Penitenciárias - Coordenação-Geral de Alternativas Penais – Brasília, 

2017.  

 

MAPA CARCERÁRIO. Secretaria de Estado de Ressocialização e 

Inclusão Social de Alagoas, 2019. Disponível em: 

http://seris.al.gov.br/populacao-carceraria. Acesso em: 12 out. 2019. 

 

MARCÃO, Renato. Execução Penal. São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: 

Nova Cultural, 1996. 

 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral. 

7. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 

 



- 113 - 

NÚCLEO RESSOCIALIZADOR DA CAPITAL ALCANÇA 

ÍNDICE DE REINCIDÊNCIA CRIMINAL DE 0%. TNH1, 2018. 

Disponível em: http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/nucleo-

ressocializador-da-capital-alcanca-indice-de-reincidencia-criminal-de-

0/. Acesso em: 28 ago. 2019.  

 

PRESÍDIO FEMININO SANTA LUZIA. Secretaria de Estado de 

Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas, 2019. Disponível em: 

http://seris.al.gov.br/presidio-feminino-santa-luzia. Acesso em: 12 out. 

2019. 

 

QUEIROZ, Nana. Presos que Menstruam, a brutal vida das 

mulheres – tratadas como homens – nas prisões brasileiras. 1. ed. 

Rio de Janeiro: Record, 2015. 

 

Supremo Tribunal Federal. Argüição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental 347 – Distrito Federal. Sistema penitenciário 

nacional – superlotação carcerária – condições desumanas de 

custódia–violação massiva de direitos fundamentais – falhas 

estruturais – estado de coisas inconstitucional –configuração. Presente 

quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, 

decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja 

modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, 

administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional 

ser caracterizado como “estado de coisas inconstitucional”.  Relatora: 

Min. Marco Aurélio, 09 de setembro de 2015. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=

10300665. Acesso em: 20 ago. 2019. 

 

UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL ALAGOANO. Secretaria 

de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas, 2019. 

Disponível em: http://seris.al.gov.br/unidades-do-sistema. Acesso em: 

12 out. 2019. 

 



- 114 - 

WASTY, Mayara. Núcleo completa 4 anos como modelo no trabalho 

de ressocialização do preso. Secretaria de Estado de 

Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas, 2015. Disponível em: 

http://seris.al.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/2015/08-agosto-

1/nucleo-completa-4-anos-como-modelo-no-trabalho-de-

ressocializacao-do-preso. Acesso em: 12 out. 2019.  

 

 

 

 

  



- 115 - 

ANÁLISE DISCURSIVA DE UM PRECEITO 

CONSTITUCIONAL: AVANÇO OU 

RETROCESSO NA LEI DE ACESSO A 

INFORMAÇÃO? 

 

Deyvid Braga Ferreira17 

Ênio Afonso Ferreira da Silva18 

Antonio Tancredo Pinheiro da Silva19 

 

INTRODUÇÃO 

 

O direito é a ciência da palavra. 

Palavra esta, que no decorrer da história atenderá aos anseios de 

um grupo seleto, detentor do poder político, e que necessita/precisa de 

regramentos para que possa não só desenvolver-se economicamente, 

mas socialmente.  

Essa forma de controle normativo nasce da necessidade da 

classe politicamente dominante de planificar, de definir, de pautar as 

formas de conduta que seriam socialmente aceitáveis em determinado 

momento histórico, refletindo e refratando a sua forma de dominação. 

Esse cenário de criação normativa, falando especificamente no 

Brasil, será expresso de forma singular pela nossa carta política 

fundamental (constituição). A eleição dessa norma, segue a teoria da 

“hierarquização normativa”, que determina que a constituição será a lei 

maior da nação, sendo todas as outras leis dela decorrente. Com isso, 
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Estado, Políticas Sociais e Educação Brasileira (GEPE), Graduado em Direito/ 
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mail: deyvidbrafe@bol.com.br 
18 Advogado. Mestrando em Educação pelo PPGE/CEDU/UFAL. Docente do curso 
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cria-se um maior prestígio para o que está contido nessa lei 

(constituição), do que nas outras, de modo que todo ordenamento 

jurídico seja balizado por tal norma, onde o seleto grupo dominante que 

patrocina “os representantes da nação” terá um maior controle sobre o 

que é interessante ou não para manutenção de seu projeto de 

sociabilidade. 

Isso, essa forma de controle, irá perpassar todos os momentos 

constitucionais brasileiros, cada qual sendo subserviente a classe 

politicamente dominante e detentora do “comando estatal”. Nesses 

momentos, eleger-se-á a valoração que cada direito ofertado aos 

brasileiros terá. 

Com a informação não fora diferente. 

Aqui, o adágio popular de que “a pessoa que detêm a 

informação, possui poder”, é o ápice ideológico que norteia nossa 

sociedade. Por isso, ao requerer qualquer informação dos órgãos 

públicos, em que “se ache” que com tal comunicação poder-se-á estar 

em desvantagem, ou expor seus gestores, é imediatamente rechaçada 

(de forma sutil, com a burocratização). 

Ora, se por uma lado a transparência fortalece prática de 

cidadania e da gestão transparente num Estado democrático de direito, 

buscando afastar aqueles que usam do erário como forma ilícita de se 

auto locupletar, por outro existem sutilezas que a LAI proporciona ao 

gestor, mormente num período eleitoral ou de negociação salarial, que 

podem trazer a sociedade civil organizada para junto de si, afastando-a 

dos funcionários públicos “que ganham muito bem, e fazem greve só 

para não trabalhar”. Esse é uma entre tantas hipóteses... 

Buscando compreender os mecanismos trazidos pela LAI, é 

essencial possuirmos uma metodologia que compreenda a língua além 

de um fenômeno estanque, homogeneizado. É por isso que a Análise do 

Discurso é um caminho para a compreensão desta questão. Ela (a AD) 

não elege a língua, a gramática, ou qualquer enunciação monológica 

isolada ou quaisquer atos psicofisiológico de reprodução. Ela elege o 

discurso. 
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E o discurso, nada mais é que uma pratica da linguagem, onde a 

palavra está em movimento, fazendo sentido, filiando-se e fazendo 

filiar-se a outros discursos e buscando inserir o homem no contexto 

sócio histórico de produção e reprodução de sua própria vida, como 

sujeito ativo e/ ou passivo de/ em uma comunidade. Mas para que 

conseguisse tal intento, a AD precisou romper com pesquisas, trilhas 

teóricas e a própria epistemologia vigentes até então.  Vejamos nossa 

delimitação, com os pontos de sincronia. 

 

1. O DIREITO A INFORMAÇÃO NA LAI 

 

1.1 Análise do Discurso de Vertente Francesa 

 

A Análise do Discurso, fundada por M. Pêcheux apoia-se na 

perspectiva marxista, adotando como conceitos centrais sujeito, história 

e ideologia. É sua filiação ao materialismo histórico e dialético que 

oferecerá uma possibilidade de ruptura epistemológica com o atual 

quadro vigente das análises da língua, tributárias de Saussure. Essa 

teoria científica (o materialismo histórico) advoga que a evolução do 

ser humano não pode ser entendida desvinculando-se da economia da 

história. Ou seja, o estudo das sociedades, em cada momento histórico 

(escravismo, feudalismo e capitalismo), deve ser atrelado ao estudo da 

situação econômica dada.  

Para nós, o discurso é a língua posta em funcionamento por 

sujeitos inscritos em uma sociedade estratificada por classes sociais, 

onde este se utiliza de um conjunto de signos e significações que estão 

a sua disposição, para mantença e reprodução de sua vida em sociedade. 

É nesse sentido, que conforme fora demonstrado em Pêcheux, haverá 

uma tridimensionalidade epistemológica nas regiões de confluência: o 

sujeito, a historia e a ideologia (Língua, História e Ideologia).  

O discurso será efetivado pela historia na qual se produziu, que 

se utilizou da linguagem para ser externado, onde a ideologia é o 

caminho de sua constituição/ materialização, que “possui o poder de 



- 118 - 

(re) significar o já dito é instituir uma nova memória discursiva”, uma 

vez que não é concebível sua neutralidade ou pureza20”. 

É nesse sentido que não existe um novo (o discurso “inédito”). 

Todo discurso é constituído sob a base de outros já existentes, sendo 

atravessado por outros que já existiram ou que virão a ser externados.  

Para que possamos adentrar em nosso objeto de análise, a LAI 

(Lei Federal nº 12. 527 de 2011), precisaremos desenvolver uma das 

categorias da Análise de Discurso, que será a Formação Discursiva. 

 

1.2 Formações Discursivas 

 

As Formações Discursivas possuem um entrelaçamento, um 

embricamento entre Ideologia, Formações Ideológicas e as Formações 

Discursivas. 

O homem é um ser social, reagindo e interagindo nas práticas 

rotineiras do seu dia-a-dia. Ou seja, o ser humano “apoia-se na noção 

de homem como um ser que reage às demandas postas pela realidade 

objetiva, um ser que dá respostas a necessidades determinadas 

(Cavalcante, 2007, p. 40)”.  

Nesse inter-relacionamento,  

 
O homem torna-se um ser que dá respostas, precisamente 

na medida em que – paralelamente ao desenvolvimento 

social em pro porção crescente – ele generaliza, 

transformando em perguntas seus próprios carecimentos 

e suas possibilidades de satisfazê-los (Lukács, 1978, p. 

5). 

 

Diante das condições que lhe são postas, o indivíduo faz sim, 

escolhas, mediante as possibilidades que lhe surgem. Numa hipótese 

mais simples, podemos compreender que sempre diante das condições 

                                                 
20 Pureza aqui é sinônimo de inocência. Pois a partir do momento que o discurso é 

externado, seu autor o faz de um lugar social para os ouvintes de outro lugar social, 

com base em suas próprias ideologias e convicções, fazendo censuras a sua 

externalização (ponderar sob o que pode ser dito e o que não pode ser dito). 
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postas o indivíduo, sempre poderá optar por “sim” ou “não”, frente às 

diferentes formas específicas de ideologia que lhe são veladas.  

Essas formas ideológicas específicas são denominadas de 

Formações Ideológicas (FI). Segundo Haroche (1971, p. 102, apud 

Cavalcante 2007, p. 42) 

 

As formações ideológicas são, pois, expressão da 

estrutura ideológica de uma formação social que põem 

em jogo práticas associadas às relações e classe. Trata-se 

de realidades contraditórias, na medida em que em uma 

conjuntura dada, as relações antagônicas de classe 

possibilitam o confronto de posições políticas e 

ideológicas que não são atos individuais, mas que se 

organizam em formações conservando entre elas as 

relações antagônicas de aliança e de dominação. 

 

É por esse motivo, que, numa dada formação ideológica, pode-

se encontrar o confronto de ideias, posições, alianças ou, simplesmente, 

a subserviência de uma ideologia a outra dentro da FI, demonstrando 

uma sujeição/ dominação. É nessa perspectiva, que diferentes FI, 

mesmo que demonstrem antagonismo entre si, podem falar de questões 

como cidadania, patriotismo, segurança pública, atribuindo-lhes 

sentidos diferentes. 

 

O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma 

proposição etc., não existe em si mesmo, (...) mas ao 

contrário, é determinado pelas posições ideológicas que 

estão em jogo no processo sócio histórico no qual as 

palavras, expressões e proposições são produzidas (isto 

é, reproduzidas). Poderíamos resumir, essa tese, dizendo: 

as palavras, expressões, proposições etc., mudam de 

sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que 

a empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu 

sentido em referência (...) as formações ideológicas (...) 

nas quais estas posições se inscrevem (Pêcheux, 1995, p. 

160). 

 

Cada Formação Ideológica contém, como um de seus 

componentes, uma ou várias Formações Discursivas. Em relação ao 
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conceito de Formação Discursiva, esse será extraído da Arqueologia do 

Saber, de Foucault, servindo-se dela a AD, para designar 

 
Aquilo que numa formação ideológica dada, isto é, a 

partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 

determinada pelo estado da luta de classes, determina o 

que pode e deve ser dito. (...) Diremos que os indivíduos 

são interpelados em sujeitos-falantes (em sujeitos de seu 

discurso) pelas formações discursivas que representam 

“na linguagem” as formações ideológicas que lhes são 

correspondentes.     (Pêcheux, 1995, p. 160 - 161). 

 

É por esse motivo que a Formação Discursiva constitui-se como 

uma matriz de sentidos, comum a um conjunto de discursos que vem a 

expressar a posição assumida pelos sujeitos falantes, determinando o 

que se pode dizer e o que não se pode dizer dentro de um enunciado. 

Não devemos pensar que uma formação discursiva seja um 

dispositivo estrutural fechado e o discurso seja um bloco uniforme. São 

diversas formações discursivas, que atravessadas por diversas vozes 

vindas de outros locutores que movimentam as filiações de sentido, 

criam possibilidades de modificações recíprocas, com o fito de se auto 

manter ou de se auto romper. 

Com tal reciprocidade de informações nas materialidades 

discursivas, os sujeitos locutores não são 

 
Totalmente assujeitados às determinações sociais. 

Também rejeitamos a noção de sujeito livre, fonte de seu 

dizer. Defendemos um sujeito constituído nas práticas 

sociais concretas, por elas condicionado, mas também 

capaz de intervir, de provocar mudanças, uma vez que 

sendo a realidade social heterogênea e conflitiva, 

portanto descontínua, o processo de determinação nunca 

é linear, homogêneo, contínuo 

(Cavalcante, 2007, p. 47). 

 

Não concordamos com a ideia de sujeitos totalmente 

assujeitados às determinações sociais. Também rejeitamos a noção de 

sujeito livre, fonte de seu dizer. Defendemos um sujeito constituído nas 

práticas sociais concretas, por elas condicionado, mas também capaz de 
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intervir, de provocar mudanças, uma vez que sendo a realidade social 

heterogênea e conflitiva, portanto descontínua, o processo de 

determinação nunca é linear, homogêneo, contínuo. 

O discurso produz –se e reproduz – se na humanidade para 

atender uma demanda específica, a possibilidade de produção e 

reprodução da espécie, através de sua forma material, que é a 

linguagem.  

Segundo Orlandi, (2005, p. 15). 

 

A palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia 

de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O 

discurso é assim, a palavra em movimento, prática de 

linguagem: com o estudo do discurso, observa-se o 

homem falando. (...) Procura-se (com isso), compreender 

a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, 

parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e 

de sua história. 

 

Todo discurso dialoga com outros discursos que o antecederam 

e o preconizam, cooptando elementos já produzidos. Ou seja, é 

produzido a partir outros discursos, com os quais concorda ou dos quais 

discorda de modo a repetir ou modificar sua tessitura. Isso se dá graças 

a um movimento de retomada de elementos já ditos que constituem uma 

memória discursiva. 

Assim, é possível ressignificar o que já se disse, promovendo 

deslocamentos de forma que “se citem, se afirmem, se refutem”, 

possibilitando novos dizeres através do que já foi dito é que se 

denomina de interdiscurso. 

Segundo Orlandi (2005, p. 31). 

 

O interdiscurso é definido como aquilo que fala antes, em 

outro lugar, independentemente. Ou seja, é o (...) saber 

discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob 

a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do 

dizível, sustentando cada tomada de palavra 
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Outra categoria da AD é o intradiscurso definido por Orlandi 

(2005) como aquilo que o enunciador formula, num dado momento, 

ante a determinada conjuntura. Seus e se significando, apresentando 

sempre novos sentidos ao que já fora dito. Isso é possível graças á 

memória discursiva. É ela que disponibiliza para o sujeito os elementos 

que comporão o seu discurso. 

 

É a memória discursiva que torna possível a toda 

formação discursiva fazer circular formulações 

anteriores já enunciadas. É ela que permite, na rede de 

formulações que constitui o interdiscurso de uma FD, o 

aparecimento, a rejeição ou a transformação de 

enunciados pertencentes à FD historicamente contíguas. 

Não se trata, portanto, de uma memória psicológica, mas 

de uma memória que se supões o (seu) enunciado inscrito 

na história (Naganime, 1998, p. 76 - 77). 

 

Até agora falamos de nossas opções teóricas, sempre dentro do 

dizível, quer dizer, sempre buscando refletir acerca do dito, do posto. 

Entretanto, é de bom alvitre refletirmos que o não-dito, o pressuposto, 

o silenciado, também produzem sentido. 

 

Acredito que o mais importante é compreender que: 1. 

Há um modo de estar em silencio, que corresponde a um 

modo de estar no sentido e, de certa maneira, as próprias 

palavras transpiram silencio. Há silencio nas palavras; 2. 

O estudo do “silenciamento” (que já não é mais silencio, 

mas “por em silencio”) nos mostra que há um processo 

de produção de sentidos silenciados, que nos faz entender 

uma dimensão do não-dito. (Orlandi, 1997, p. 11 - 12). 

 

Ora, o silencio não é um vazio, um mero coadjuvante da 

linguagem, uma perspectiva a-histórica. O silêncio relaciona o discurso 

sempre a outros discursos, complementa-se através das formações 

discursivas que o sustentam e o atravessam, fazendo sempre significar. 

Tudo isto, a opção do sujeito em significar pelo dito ou pelo não-dito 

levará em consideração no seio social, marcada pela historia e pela 

ideologia que perpassam o léxico enquanto agente de interação social. 
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É a partir desses pressupostos teóricos que pretendemos analisar 

a LAI. 

 

1.3 Análise da Lai 

 

A Lei de Acesso a Informação (LAI), é apresentada como um 

mecanismo promotor de cidadania, possibilitado segundo o discurso do 

governo, meios adequados a fiscalização da “res publicae” pelo povo. 

Mas, num contexto sócio-histórico de materialidade 

constitucional, como o signo “cidadania”, vem marcado 

ideologicamente? 

Nos discursos oficias (leis, e em especial na constituição) , em 

sua tessitura, milhares de fios ideológicos são entrelaçados para que, de 

forma quase imperceptível, essa lei ganhe legitimação em detrimento 

de quaisquer outras, além de arregimentar afeição pelo governo sem 

que isto, provoque embates, pelo fato de que 

 

As pessoas falam para serem ouvidas, as vezes para 

serem respeitadas e também para exercerem uma 

influência no ambiente em que realizam seus atos (...) O 

poder da palavra é o poder de mobilizar a autoridade 

acumulada pelo falante (...) Uma variedade linguística 

vale o que vale na sociedade os seus falantes, isto é, vale 

como reflexo do poder e da autoridade que eles tem nas 

relações econômicas e sociais.  (Gnerre, 1991, p. 05 - 06). 

 

Segundo Pêcheux (1993), os fenômenos lingüísticos superior à 

frase podem efetivamente ser concebidos como um funcionamento. 

Entretanto, devem ter a condição de acrescentar imediatamente que este 

funcionamento não é integralmente lingüístico, no sentido atual desse 

termo e que não podemos defini-lo senão em referência ao mecanismo 

de colocação dos protagonistas e do objeto de discurso, mecanismo que 

chamamos de “condições de produção” do discurso. 

O discurso, (Orlandi, 2005), será a palavra em movimento, uma 

prática de linguagem, pois poderemos observar o homem falando. É 

neste movimento, mais que na produção de sentidos, será produzido no 
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contesto histórico os efeitos de sentido de cidadania, conforme 

observamos acima. 

Por esse motivo, a materialidade discursiva está marcada pela 

contradição, pela fragmentação e pela heterogeneidade, uma vez que 

totaliza uma dispersão de superfícies lingüísticas, que em sua inscrição 

histórica definirá a regularidade enunciativa. Isto acontece pois é na 

relação do discurso com as condições históricas postas que o “real” 

sentido do vernáculo se revela. 

É por isso que poderemos afirmar que o sujeito do discurso 

muda o significado das palavras, conforme a conveniência que esta será 

empregada. Seu sentido não existe em si, será determinado pela posição 

ideológica do contexto em que o discurso será produzido. Nisso, a FD 

(Formação Discursiva) será entendida como “aquilo em que em 

determinada formação ideológica, determinará o que pode e/ ou deve 

ser dito”.   

É na materialidade discursiva constitucional (inserção do termo 

“cidadania” em nossa constituição de 1988 e seu percurso histórico) que 

podemos perceber diante de seu processo histórico de formação, que a 

evidencia de sentido que cristaliza o caráter material da historicidade na 

construção semântica deste termo significa diferentemente de acordo 

com quem a está significando.  

Cidadania não é apenas o direito de votar e ser votado. Para 

Carvalho (2006), a Cidadania plena seria junção dos direitos: Civis 

(garantem a vida em sociedade); Políticos (garantem a participação no 

Governo da Sociedade) e Sociais (garantem a participação na riqueza 

coletiva). 

Entretanto este não é o quadro e nosso País. Dados do IBGE 

mostram que milhões de crianças ainda encontram-se alijadas de tudo, 

pois não possuem sequer um registro de nascimento, gratuito por lei e 

negado ao exército de indigentes que passam de milhões no Brasil. 

Este quadro não é privilégio de agora, é um retrato que perdura 

de nossos ancestrais exploradores/ colonizadores que preferiam 

entregar milhares de orelhas dos rebeldes a fomentar uma unicidade. 
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Fomentar um sentimento de união, de povo, de cidadão, de Brasil em 

nossa colônia Portuguesa. 

Esse amálgama de conceitos e sentidos (quem realmente é 

cidadão) sofre diversas significações nas FD’s de nossos políticos 

durante seus pronunciamentos á nação. Para eles o que conta são os 

votos. Todos são cidadões, desde que possam votar e consolidar o 

“triunfo da democracia”, que ofertou em nossa história, parcas chances 

de efetivar uma unicidade, de garantir cidadania plena conforme 

Carvalho. 

Ao serem interpelados por suas FD’s, segundo Brandão (1998), 

os conceitos de cidadania ao serem expressos por seus defensores 

constitucionais poderão dar conotações dispares ou assimétricas sob a 

mesma materialidade discursiva, ocorrendo o fenômeno de que 

Pecheux (2009) discorreu como “falar de forma diferente, referindo-se 

a mesma língua” de forma a concordar ou discordar de um sentido 

atribuído a uma palavra pelos falantes em dado momento histórico. 

Agora, para salvação de todos e implementação de políticas 

sérias que visem fortalecer o Estado Democrático de Direito, surge a 

Lei Federal nº 12.527/ 2011, como um instrumento de combate a 

corrupção. 

Acontece que o que está velado, é que o excesso de 

burocratização da máquina pública, surgiu como uma defesa dos 

gestores, como uma forma de defesa de quem se locupleta ilicitamente 

do erário público21, de forma a manutenir cada vez mais seus interesses 

particulares em detrimento do interesse público, acima da própria lei, 

ética, moralidade e coletividade. 

É de se ressaltar que o aumento da normatização tem como 

escopo o velamento de informações para a sociedade. Informações 

essas que indicariam a subserviência de determinadas ações as trocas 

de favores políticos, formações de cartéis ou máfias, de manutenção da 

“casta” politicamente dominante, através dos entraves administrativos, 

                                                 
21 Basta consultarmos os sites de notícias que os exemplos são infindáveis. 
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com o fito de não ingerência dos cidadãos em fiscalizar onde nosso 

dinheiro está sendo investido. 

A LAI traz em seu bojo, o que são informações tidas como 

restritas e seu grau de restrição: 

 

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da 

sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de 

classificação as informações cuja divulgação ou acesso 

irrestrito possam:  

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a 

integridade do território nacional;  

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações 

ou as relações internacionais do País, ou as que tenham 

sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e 

organismos internacionais;  

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da 

população;  

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, 

econômica ou monetária do País;  

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações 

estratégicos das Forças Armadas;  

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como 

a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse 

estratégico nacional;  

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas 

autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; 

ou  

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como 

de investigação ou fiscalização em andamento, 

relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.  

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades 

públicas, observado o seu teor e em razão de sua 

imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do 

Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, 

secreta ou reservada.  

§ 1o Os prazos máximos de restrição de acesso à 

informação, conforme a classificação prevista no caput, 

vigoram a partir da data de sua produção e são os 

seguintes:  

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;  

II - secreta: 15 (quinze) anos; e  

III - reservada: 5 (cinco) anos.  
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Gostaria de ilustrar com um exemplo. 

Imaginemos que alguém decida criticar (positiva ou 

negativamente) os veículos que transportam nossos presidentes no 

Brasil. Imaginemos, também, que tecer suas considerações afirmem 

que os carros fabricados no Brasil são inferiores aos produzidos em 

outros países, na questão da parca quantidade de itens de série que 

propiciam conforto e segurança. Para embasar suas teorias, de forma 

oficial, tenta-se contato com o gabinete Civil da Presidência da 

República para que soubessem a marca oficial do carro. Para a surpresa 

dos ouvintes, tal informação poderia ser negada com base na LAI, sendo 

classificada como secreta. 

Ora, se um simples carro que qualquer lente objetiva de uma 

câmara pode facilmente identificar poderia ser negado, imaginem 

outras informações que realmente são relevantes, como: gastos públicos 

com cartões corporativos, indicação de doações no curso da campanha 

eleitoral, despesas por celular oficial....  

Outro dado interessante, seguindo este mesmo norte, foi a 

tentativa de elastecimento do rol de pessoas habilitadas para 

classificação do grau de sigilo de informações. Um dos primeiros atos 

do novo governo, foi com a edição do Decreto Federal nº 9.690, de 23 

de janeiro de 2019, em seu Art. 30, §1º ao §4º foi acrescer: 

 

Para as informações tidas como ultrassecretas os 

ocupantes de cargos em comissão [...] para os dirigentes 

[...] de autarquias, de fundações, de empresas públicas e 

de sociedades de economia mista. Para as informações 

tidas como secretas os ocupantes de cargos em comissão 

[...]. Para as informações tidas como reservadas a agente 

público que exerça função de direção, comando ou 

chefia. 

 

Neste quadro, além do presidente, vice-presidente, ministros de 

Estado, comandantes das Forças Armadas e chefes de missões 

diplomáticas permanentes no exterior, foram delegadas “a outros 

atores” a permissibilidade de classificação. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.690-2019?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.690-2019?OpenDocument
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Com isso, nas diferentes FD’s de nossos políticos durante seus 

pronunciamentos á nação, a LAI será significada de forma diferente, 

atendendo sempre ao lado de quem está enunciando seu discurso22. 

Todos nós somos cidadãos, aptos a fiscalizar através da LAI, precisando 

com o nosso voto, consolidar o “triunfo da democracia”, que agora 

possui meios eficazes de garantir indistintamente a plenitude da 

cidadania. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os instrumentos de fiscalização da atuação pública são cada vez 

mais necessários para que se vençam os obstáculos impostos a 

sociedade que busca mais transparência e efetivação na aplicação dos 

recursos públicos. 

No governo de Vargas, houve a criação de um Ministério da 

Desburocratização, mas seus resultados até hoje são desconhecidos.  

Como pudemos observar, a LAI apesar de trazer possibilidades 

de acesso a informações pública, ideologicamente vela a possibilidade 

de “não revelar por motivos de segurança” algumas informações.   

Nesse sentido, ao percorrermos a lei, observaremos que as pistas 

linguísticas trazidas não só na lei, mas em especial nos art. 23 e 24, 

diante do que fora discorrido até o momento, sugerem que, com a 

implementação LAI, todo o cidadão terá acesso as informações 

públicas, menos “algumas” que lhe serão “momentaneamente negadas” 

para sua própria segurança.  

Mas, no Brasil, conforme Gentilli apud Cavalcante (2007, p. 

110), é na conjuntura da sociedade global que se reconceitualiza a 

noção de cidadania, 

 
Através de uma revalorização do indivíduo enquanto 

proprietário, enquanto indivíduo que luta por conquistar 

                                                 
22 Gostaríamos de frisar que após pressão popular e dos meios midiáticos, este 

aumento injustificado de pessoa foi revogado pelo próprio governo, através do 

Decreto Federal nº 9.716 de 2019. 
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(comprar) propriedades-mercadorias de diversa índole. 

[...] O modelo de cidadão neoliberal é o cidadão 

privatizado, [...] o consumidor. 

 

Logo, são cidadãos aquelas pessoas com condições econômicas, 

capazes de se fazer presente na sociedade, sendo útil e consumindo 

produtos. Imaginemos uma desocupação de terras invadidas pelo MST. 

Ora, o “cidadão-proprietário” recorre ao poder judiciário que lhe 

concede uma ordem de reintegração em sua posse, e, 

consequentemente, a desocupação imediata de suas terras, que na 

maioria dos casos, são grandes glebas de terras improdutivas. Se são 

improdutivas, não deveriam possuir uma “destinação social”? Seus 

ocupantes, por não terem condições de estar em outro lugar, são menos 

“cidadãos” que os proprietários? 

Com isso, as práticas de cidadania, somente atingem a 

determinado percentual da população, buscando-se semanticamente, 

incutir nesses profissionais a mantença do “status quo” social, pois as 

regras do mercado, de um mundo cosmopolita, palco da 

transnacionalização do capital, sem fronteiras ou quaisquer tipos de 

barreiras culturais só poderão ser atingidas por aqueles cidadãos-

proprietários. 

Nesses discursos, suas FD’s estão sendo resinificadas, com o 

fito de se lhes atribuírem uma nova valoração que coadunem não só 

com os valore mais caros ao capitalismo, mas com o projeto de 

sociabilidade que a classe dominante deseja. A responsabilidade de 

mudança é deslocada totalmente de seu ator principal, que é o governo, 

sendo-lhe atribuída a um ator secundário, a força policial, que é mais 

visível é possível de ser encontrada pela sociedade. É mais fácil falar 

com um policial, ou com um chefe do executivo (municipal, estadual 

ou federal)? 

 

O Estado é a forma pela qual os indivíduos de uma classe 

dominante fazem valer seus interesses comuns e na qual 

se resume toda a sociedade [...] de um período, segue-se 

que todas as instituições comuns são mediadas pelo 

Estado e dele adquirem uma forma política. Daí a ilusão 
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de que a lei se baseia na vontade e, mais ainda, na vontade 

livre, destacada de sua base real (Marx & Angels, 2007, 

p. 98). 

 

Essa base real será exercida pela classe que, politicamente 

dominante, possui condições reais de ter suas vontades traduzidas em 

um documento (leis) que coadunem com o projeto de sociabilidade que 

melhor lhe convier.  

O maior mérito da Análise do Discurso é ir além da relação 

estanque da língua, pensando-a não como algo pronto, algo acabado, 

mas como um lugar de construção e reconstrução, uma arena de 

significações.  

Nessa arena, o discurso é visto como a língua fazendo sentido, 

onde o ser que a profere (o ser humano) interage socialmente de modo 

a filiar-se, manutenir ou provocar rupturas nas relações sociais em que 

participa, ante o conteúdo ideológico no qual se insere, promovendo 

diante das práticas sociais que o interpelam no decorrer de sua vida 

social, externando sua posição frente aos antagonismos que uma 

sociedade estratificada em classes sociais díspares propõe. 

Quem são esses cidadãos? Quem informações são essas? Será 

que somente tal instrumento legal é capaz de desburocratizar, de vencer 

os obstáculos culturalmente arraigados a mias de cinco séculos no 

Brasil?  

Para Marx & Agels (2007), será a linguagem a forma de se obter 

o relacionamento entre os homens, na busca pela necessidade 

(incompleta) de intercâmbio entre os de sua espécie, sendo, portanto, 

um produto social. 

Para nós, fica evidente que o sujeito enunciante fala do lugar 

nesta Formação Ideológica do capital. Suas palavras, convocam outros 

discursos para com ele dialogarem e conferir-lhes sua autenticidade. É 

isso que fica evidente quando se afirma que a LAI garantirá 

indistintamente o acesso da população aos informações públicas.  
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REDUÇÃO DA  

MAIORIDADE PENAL  

 
Edson Gonçalves da Silva23 

Ênio Afonso Ferreira Silva24 
 

INTRODUÇÃO 

 

A participação de jovens na prática de crimes tem sido uma 

constante em nosso país, e isso tem despertado o interesse do Estado e 

de um sem-número de organizações que se filiaram nessa batalha. A 

busca é incessante por encontrar uma solução que ponha fim a essa 

escalada, quase que desenfreada, da migração de adolescentes para o 

mundo do crime. 

Em que pese esse tema ter sido alvo de incansáveis debates entre 

autoridades e juristas, em nosso país, não se prende o presente trabalho 

a explorá-lo sob o mesmo prisma, qual seja, aplicar a redução da 

maioridade penal com o fito de diminuir o índice da criminalidade. Tal 

finalidade poderá ser alcançada por outros diversos instrumentos dos 

quais dispõe o Estado, tais como políticas públicas, visando à solução 

da falta de emprego, à erradicação da pobreza, à própria falta do 

compromisso estatal com um processo educacional efetivo. 

Destarte, o empenho deste estudo é demonstrar que é 

juridicamente possível atribuir ao jovem púbere a responsabilização 

criminal de seus atos infracionais. E o substrato para sua consecução é 

o próprio ordenamento jurídico pátrio, vigente em nosso país. O que se 

percebe é que o mesmo sistema legislativo que autoriza a antecipação 

da capacidade civil de um adolescente púbere, propiciando-lhe assumir 

determinados papeis na sociedade, de vultuosa responsabilidade, 

                                                 
23 Discente do Curso de Direito na Faculdade Raimundo Marinho. 
24 Servidor Público. Mestre em Direito. Docente do Curso de Graduação e Pós-

Graduação na Faculdade Raimundo Marinho. E-mail: enioafonso_@hotmail.com 
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inclusive, como se adulto fosse, acoberta-lhe, ou melhor, financia a 

perpetuação de atos infracionais, fazendo-se entender, paradoxalmente, 

que ele possui uma mente infantil e incapaz de discernir entre o certo e 

o errado, tanto na seara penal quanto em alguns aspectos da seara civil. 

Assim, ver-se-á que não há justificativa em insistir nessa ideologia que 

notadamente não acompanhou a evolução da mente juvenil. E é 

desnecessário afirmar que o jovem hodierno possui discernimento e 

perspicácia superiores aos jovens de outrora. 

É bem verdade que o Estatuto da Criança e Adolescente não 

busca proteger a criança e o adolescente, mas intenta recuperar aquele 

que praticou atos infracionais, motivado amiúde por intricados fatores 

sociais, ou até mesmo por sua prematuridade, objetivando reeducá-lo. 

Todavia é preciso ponderar sobre essa matéria. Cada caso é um caso, 

com peculiaridades diferentes, com problemáticas diferentes, com 

interesses diferentes. Não é mais possível admitir que por trás de todos 

os atos infracionais temos um menor psicologicamente prematuro, com 

capacidade reduzida de compreender a malignidade e a extensão de 

seus atos. 

Como dantes foi dito, cada caso é um caso, e a considerar 

determinados eventos criminais, precisaremos nos despir dessa forma 

de interpretar o que já é demasiadamente claro por natureza. Nem todo 

gato no escuro é pardo. Exemplo disso, no Piauí, no norte de Teresina, 

o menor de 16, conhecido como Pão de Ló, executou seu desafeto com 

dois tiros, quando este tratava carne no quintal de sua casa. 

Posteriormente foi descoberto que ele era chefe de uma gang que atuava 

nas redondezas do Bairro de Santa Maria. 

 

1. DO INSTITUTO DA EMANCIPAÇÃO 

 

É cediço que o jovem que possui idade entre 16 e 18 anos é 

relativamente incapaz, e, como bem diz Carlos Roberto Gonçalves, 

aqueles que se encontram nessa faixa etária, com a devida 

instrumentação legal, são legítimos para praticarem determinados atos 

da vida, inclusive, sem a assistência de seus representantes, tais como, 
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“aceitar mandato, ser testemunha, fazer testamento etc.”. (Gonçalves, 

2012). 

O Art. 5º, § Único, do Código Civil, prevê algumas situações 

em que ocorre a emancipação do jovem púbere, a saber, o casamento, a 

colação de grau em ensino superior, etc. In verbis: 

 

“Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, 

quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos 

da vida civil. 

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a 

incapacidade: 

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta 

do outro, mediante instrumento público, 

independentemente de homologação judicial, ou por 

sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 

dezesseis anos completos; 

II - pelo casamento; 

III - pelo exercício de emprego público efetivo; 

IV - pela colação de grau em curso de ensino superior; 

V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela 

existência de relação de emprego, desde que, em função 

deles, o menor com dezesseis anos completos tenha 

economia própria.” 

 

Significa dizer que a incapacidade do adolescente púbere que é 

contemplado com a emancipação cessa imediatamente com a incidência 

de uma daquelas circunstâncias. Todavia, embora esse instituto reserve 

determinados privilégios ao jovem púbere, não há que se confundir com 

a capacidade penal. Ambas são distintas, e uma não interfere no âmbito 

da outra. 

A lei impõe algumas restrições à emancipação, como por 

exemplo, ela não permite ao jovem emancipado a obtenção da carteira 

de motorista. Questiona-se: por que a um jovem é concedido a 

permissão para contrair matrimônio, o que incontestemente abarca uma 

responsabilidade colossal, considerando todas as implicações, as quais 

não são por nós desconhecidas, mas lhe impede de obter uma 

habilitação de trânsito? No mínimo, esdrúxulo. E vai mais além: a 
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própria Constituição Federal, em seu artigo 14, prevê o voto facultativo 

aos jovens que tenham 16 anos. 

 

“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 

para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

I – (...); 

(...) 

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são: I – (...); 

II - facultativos para: 

a) (...); 

(...) 

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.” 

 

Ora, estamos conferindo plena capacidade para o jovem púbere 

em relação a dois institutos importantes e fundamentais, e em 

contrapartida o consideramos incapaz de responder por seus atos 

ilícitos, no mesmo patamar de um adulto. 

O que parece acontecer é que estamos diante de uma distorcida 

aferição de valores. A família, cuja importância é realçada por nossa 

Constituição, restou depreciada, em face dessa incongruência legal. 

Pelo que se depreende, deve haver mais severidade em obter uma 

carteira de habilitação do que colocar no mundo seres humanos que 

necessitarão de assistência e proteção de pessoas adultas, as quais 

devem ser capazes de levar nos ombros tamanha responsabilidade. 

Afinal, as futuras gerações muito dependem da educação e de um 

ambiente psicologicamente maduro, em termos gerais, dispensados 

pelos que estão diretamente envolvidos com o seu desenvolvimento. No 

falar de Tartuce: “Com a emancipação, o menor deixa de ser incapaz e 

passa a ser capaz. Deve ser esclarecido, contudo, que ELE NÃO 

DEIXA DE SER MENOR.” (Tartuce, Flávio, 2012, p.135). A lei 

confere capacidade plena, mas ao mesmo tempo retira seus poderes. 

Indaga-se: considera-se tal atribuição de mirrada relevância? 

Questionável. 
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E quanto ao destino de uma nação? Deveria essa complexa 

missão ser franqueada para um jovem que supostamente não possui 

discernimento para distinguir o bem do mal? Existe um tremendo 

contrassenso em tudo isso. O que há por trás de um mero voto colocado 

numa urna? Para as mentes incautas, nada, no entanto ele poderá definir 

que ideologia ditará o rumo do país. Assim, participar de um plesbicito 

não se trata de simplesmente colocar o candidato preferido no poder, 

mas decidir a economia, a educação, a saúde, a natureza das políticas 

sociais, o comprometimento com a erradicação da pobreza, a efetivação 

da justiça, dentre outros assuntos, quiçá, mais importantes. Se há um 

pressuposto psicossocial amadurecido para envergar esse papel 

constitucional, e se o Constituinte reconheceu ser o jovem púbere 

detentor desse pressuposto, por que, então, não lhe imputar a 

responsabilidade penal devida? 

O que gera efeitos mais complexos em desfavor da sociedade: o 

voto ou um crime? O crime atinge no máximo a família da vítima, ainda 

que a sociedade se choque com o ocorrido. Com o passar do tempo, esse 

choque cai no esquecimento. Já com o voto, as consequências são 

outras, bem mais vultuosas. O voto decide sobre a educação, sobre a 

moradia, sobre o transporte público, sobre o emprego, enfim, ele 

compromete a efetividade das políticas públicas. Daí, a economia 

destroçada de um país jamais é esquecida, ela produz repercussões em 

cadeia, afetando praticamente todas as famílias e em todo o território 

nacional. Reitera-se: é razoável, é coerente colocar nas mãos de um 

jovem adolescente tamanha responsabilidade? 

O legislador fez isso. Agora, se esse mesmo adolescente 

cometer um crime eleitoral, isso não lhe será imputado como deveria, 

porque, nesse caso, ele não pode ser responsabilizado por seus atos, ele 

é inimputável. A mensagem do legislador foi: Provoque um incêndio, e 

nós trataremos de apagá-lo. Vale dizer: eu coloco uma arma nas mãos 

do adolescente, já lhe assegurando que ele responderá tão somente por 

um ato infracional. 

Sob essa atmosfera, a manutenção do critério biológico equivale 

a contribuir para que essa marcha de “atos infracionais”, praticados por 
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menores, alcance preocupante patamar num impetuoso e indômito 

galope; corresponde a ignorar a ascensão de ocorrências criminosas, 

efetivadas bem debaixo de nossos olhos, fingindo que nada de grave 

está acontecendo. 

 

2. AS VILÃS DA CRIMINALIDADE 

 

Sempre que se debate sobre o que motiva o crescente índice da 

criminalidade, as respostas adejam sobre duas vilãs, por excelência. A 

primeira, e principal delas, é a educação. E, aí, seus defensores alteiam 

a voz para proclamar que se aperfeiçoassem o sistema de ensino ou se 

a política de governo devotasse maior atenção para esse aspecto, 

diminuiria a criminalidade em nosso país. Seria isso uma verdade 

absoluta? A resposta é facilmente encontrada, quando observamos, sem 

muito esforço, para os crimes cometidos pelos integrantes da elite 

social, inclusos aqui os de colarinho branco. Indaga-se: tais agentes 

foram privados da educação? Não. Muito pelo contrário. Eles 

estudaram na rede privada, cujo investimento é caríssimo. Suas 

condições financeiras lhes propiciaram tudo quanto podiam, para que 

recebessem do melhor, a fim de se tornarem bons cidadãos. Seria, 

portanto, a educação um fator absoluto para combater a criminalidade? 

Logicamente que não. 

A segunda vilã é a pobreza. Rousseau, sem muito 

esclarecimento sobre a matéria, certo dia disse: “o homem é o produto 

do meio em que vive”. Há algum fundo de verdade nisso? Claro que 

não. Afirmar essa inverdade é fulminar as pessoas de bem que nascem 

em condições precaríssimas de vida, crescem sem nenhuma expectativa 

promissora e, alfim, dão uma guinada na vida, tornando-se cidadãos 

respeitosos, sem jamais macularem suas almas com os funestos 

instrumentos que o seu habitat diuturnamente lhes disponibilizaram. O 

que fez a diferença? Seu caráter. E é esse o divisor de águas, quando se 

vê numa comunidade abastada, favorecida por todas as circunstâncias 

rodeantes, mas que também lançam na sociedade verdadeiras traças 
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humanas. Daí, fácil é concluir que a erradicação da pobreza antes é um 

ato de justiça, do que de combate à criminalidade. 

 

3. LIBERDADE CRIMINOSA VERSUS IMPUTAÇÃO ENCARCERADA 

 

É fato que os estabelecimentos prisionais do nosso país carecem 

de emergente reforma, em todos os aspectos. A superpopulação invoca 

preocupação com a finalidade precípua do sistema prisional. As 

condições são precárias; a saúde do detento jaz esquecida pelas 

autoridades competentes. Muito embora não concordemos que essas 

falhas estatais sejam corresponsáveis imediatas pela dificuldade de se 

sedimentar a ressocialização, ela influencia negativamente. 

Outro fato, que também merece nossa atenção, é que boa parte 

dos jovens não tem recebido a devida atenção dos que seriam seus 

primeiros tutores, sob o prisma constitucional. A forma como crescem 

e o que aprendem ao longo de suas vidas são responsabilidades que 

devem recair primeiramente sobre seus genitores. Todavia, que suporte 

social do governo eles recebem para que dê conta de seu papel como 

educadores primários? Grosso modo, nenhum. 

Em que pese afirmarmos que a educação não constitui um fator 

absoluto para combater a criminalidade, ela, entretanto, desempenha a 

magistral tarefa de bem esclarecer a mente juvenil, indicando-lhe as 

melhores opções da vida. É lógico que ela não é garantidora de um 

futuro brilhante, todavia põe nas mãos do seu possuidor as ferramentas 

necessárias para alcançar um alvissareiro horizonte. 

Essas exposições são necessárias para a seguinte ponderação: a 

deficiência das políticas públicas governamentais justificaria a não 

aplicação das leis penais, quando o caso concreto urge por sua 

incidência? Desenganadamente não. E isso está fixado tanto nas mentes 

das vítimas e de seus parentes, quanto nas daqueles que tem vínculo 

parental com o jovem delinquente. E é concorde majoritariamente na 

sociedade o pensamento de que a criminalidade reina sobre os holofotes 

da impunibilidade legislativa, a qual gera a impunidade. 
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Nelson Paes Leme, em sua contribuição, afirma que a 

“impunibilidade é a incapacidade ou a impossibilidade legislativa ou 

administrativa do Estado de punir alguém por tal ou qual ilicitude, 

gerando daí a impunidade”. (LEME, 2007). E tal impossibilidade 

decorre de uma gama de leis penais deveras antiquadas as quais 

privilegiam determinadas classes. O que seria mais cabível, então: 

deixar impune o jovem púbere, que se demonstra capaz de discernir a 

lesividade de seu atos ou fazê- lo assumir criminalmente à luz do seu 

grau de cognição? Se bem observarmos, a redução da maioridade penal 

é um clamor social por justiça tão somente. 

 

4. TRAJETÓRIA DOS CÓDIGOS PENAIS 

 

A limitação etária que pudesse servir de parâmetro para 

avaliação da capacidade cognitiva é uma matéria que tem sido 

examinada desde os séculos passados. Em 1830, com o advento do 

Código Criminal do Império do Brasil, estabeleceu-se 14 anos como a 

idade mínima da maioridade penal. Assim: 

 

“Art. 10. Tambem não se julgarão criminosos: 1º Os 

menores de quatorze annos.” (SIC). 

 

Os menores de 14 anos não eram penalmente responsabilizados; 

contudo, se o juiz os considerasse responsáveis por seus atos, poderiam 

ser recolhidos às casas de correção até o tempo em que completassem 

17 anos de idade. 

Em seguida, veio o Código Penal da República, em 1890, com 

muitas semelhanças em relação ao código antecessor, mormente no que 

diz respeito à punição daqueles que tivessem entre 9 e 14e anos, e que 

possuíssem discernimento, os quais não eram mais recolhidos às casas 

de correção, mas a estabelecimentos disciplinares industriais, pelo 

tempo que o magistrado determinasse, lembrando que esse lapso não 

poderia ultrapassar a data em que o detento completasse 17 anos. 
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Conforme o Art. 27 do Código Penal da República do Brasil, era 

considerado menor o jovem que tivesse a idade inferior a nove anos. 

Lemos: 

 

“Art. 27. Não são criminosos: 

§ 1' Os menores de nove annos completos; 

§ 2° Os maiores de nove e menores de 14, que obrarem 

sem discernimento.” (SIC). 

 

É de fácil entendimento que o critério adotado para fincar a 

maioridade, nos dois códigos retromencionados, não foi o critério 

objetivo, ou seja, o critério biológico, o qual está vinculado à idade 

cronológica do indivíduo; muito pelo contrário, o discernimento era o 

fator principal para fundamentar a responsabilização penal, 

principalmente do menor. 

Em 1940, então, exsurge o Código Penal Brasileiro que, nesse 

aspecto, não evoluiu, como se esperava. Em seu bojo, no Art. 27, trouxe 

o critério objetivo, dispositivo que serve de escudo para os menores de 

17 anos, ao passo que nos Arts. 26, Caput e § Único, Art. 28 e seus §§ 

1º e 2º, além do Art. 29, Caput, o legislador manteve o critério subjetivo. 

In verbis: 

 

“Art. 27 – Os menores de 18 (dezoito) anos são 

penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas 

estabelecidas na legislação especial. (Redação dada pela 

Lei nº 7.209, de 11.7.1984).” (Critério Objetivo). 

 

“Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença 

mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato 

ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).” 

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois 

terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde 

mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado não era inteiramente capaz de entender o 

caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 

esse entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984).” (Critério Subjetivo). “Art. 28 – (...). 
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§ 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez 

completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, 

era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente 

incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento. 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). 

 

§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o 

agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou 

força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da 

omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito 

do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984).” (Critério Subjetivo). 

 

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o 

crime incide nas penas a este cominadas, na medida de 

sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 

11.7.1984).” (Critério Subjetivo). 

 

Como já explicitado, o combate à criminalidade tem seus 

instrumentos próprios, embora seja objetivo mediato da redução da 

maioridade penal. No entanto, o êxito é remoto se não for repensada a 

necessidade de imputar ao jovem que pratica o crime em sã consciência 

a responsabilidade proporcional, à luz do Código Penal Brasileiro. É 

imperativo, dessarte, que ele se submeta ao crivo do critério subjetivo, 

por ser mais justo e coerente. 

 

5. DA EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE COGNITIVA DO JOVEM 

 

Estamos perante um tema que vem passo a passo tomando vulto 

nos bastidores do Congresso Nacional. Aqui e ali se amontoam 

propostas de emenda constitucional (PEC), visando à alteração da 

maioridade penal com patamares etários inferiores mesmo à idade de 

16 anos, por ser notória a evolução da capacidade cognitiva dos jovens 

da atualidade. É patente que o Direito não tem acompanhado de perto 

esse fenômeno social, culminando com sérios problemas sociológicos. 

Numa entrevista, o senador Magno Malta disse ter promovido uma 
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PEC, sugerindo a redução da maioridade penal de 18 para 13 anos. 

Segundo ele, empós ter a acompanhado as notícias relacionadas com o 

episódio fatídico em Suzano, São Paulo, ele voltou atrás, para elidir esse 

intervalo, decidindo não estabelecer limite etário mínimo, pois, a seu 

pensar, devido ao requinte de crueldade vislumbrado no caso em 

epígrafe, os jovens desde a mais tenra idade tem plena consciência da 

lesividade de seu ato criminoso. 

Em nosso país, adotou-se o critério biológico, assegurando seus 

sectários que o menor de 18 anos possui desenvolvimento mental 

incompleto e ainda não está apto para discernir se está praticando um 

ato ilícito. Presume-se, então, que o menor de 18 anos não tem 

maturidade mental e emocional completa. Noutro falar, ele não possui 

plena capacidade de compreender o caráter ilícito de seus atos e de 

controlar seu comportamento. 

Entende o legislador que o jovem púbere não tem condições de 

fazer suas próprias escolhas, ou seja, de assumir as consequências de 

seus atos ilícitos. E infelizmente é essa visão distorcida que tem 

assegurado a impunidade de adolescentes criminosos que, diga-se de 

passagem, cometem barbáries. Como efeito dessa impunidade, mais 

jovens são recrutados para o mundo do crime, para as fileiras do crime 

organizado. Há, inclusive, adolescentes que são chefes de quadrilha por 

opção, não por indicação. 

Nucci (2007, p.294), renomado jurista, mostra-se outrossim 

favorável à redução da maioridade penal. Para ele, o menor púbere 

detém condições de compreender plenamente o caráter ilícito de 

determinado comportamento, porquanto “o desenvolvimento mental, 

acompanha, como é natural, a evolução dos tempos”. 

Conta-se na Revista Isto É, na Edição 2598, de 11/10/2019, um 

fato ocorrido em 2013, em que um jovem de 17 anos ceifou 

covardemente a vida de um universitário chamado Victor Hugo 

Deppman, de 19 anos, alvejando-o na cabeça, com uma arma de fogo, 

depois de roubar o seu celular. Esse jovem delinquente tinha passagem 

pela Fundação Casa, onde cumprira 45 dias por outro roubo. Será que 

esse adolescente não tinha condições de medir as consequências do seu 
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ato criminoso? Será que a pena branda que recebeu não foi um estímulo 

a continuar na prática de atos infracionais? É provável que sim. Indaga 

o editor: “será que um jovem de 16 anos em 2013 tem o mesmo 

amadurecimento e acesso à informação que tinha um adolescente da 

mesma idade em 1940?” Não é difícil achar a resposta dessa indagação. 

Episódios como esses já viraram rotina em nosso país, levando 

a sociedade a clamar cada vez mais por mudanças mais severas, por 

uma legislação mais efetiva. De acordo com a mesma revista, uma 

“pesquisa realizada pelo Instituto Data Folha mostra que 93% dos 

brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal para 16 anos. 

Querem que o adolescente capaz de cometer atos hediondos seja tratado como 

adulto”. 

Nesse sentido, assim se expressa o Dr. Éder Jorge, então Juiz de 

Direito no Estado de Goiás: “É inolvidável, o jovem deste novo milênio 

não é aquele ingênuo de meados do Século XX. Nos últimos cinqüenta 

anos, assistiu- se a evolução jamais vista em outro período da 

humanidade. As transformações foram de ordem política, tecno-

científica, social e econômica. Caiu o muro de Berlim, surgiu o 

fenômeno da globalização, arrefeceram-se as correntes ideológicas. No 

campo do conhecimento científico, houve a conquista do espaço, o 

domínio da engenharia genética, a expansão da informática, a 

popularização da internet, só para exemplificar. 

 

Atualmente, o acesso à informação é quase compulsivo. 

Novas tecnologias fazem parte do dia-a-dia das pessoas, 

inclusive dos jovens (telefone celular, internet, correio 

eletrônico, rádio, tv aberta e fechada, etc). São tantos os 

canais de comunicação, que se torna impossível manter-

se ilhado, alheio aos acontecimentos. Não há espaço para 

a ingenuidade, e com maior razão no que concerne aos 

adolescentes. Aliás, estes estão mais afetos a essas 

inovações. Em algumas situações, há inversão da ordem 

natural. É comum, por exemplo, filhos orientarem os pais 

sobre informática.” 

E, conclui: 
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“Nesse contexto, o menor entre 16 e 18 anos precisa ser 

encarado como pessoa capaz de entender as 

consequências de seus atos, vale dizer, deve se submeter 

às sanções de ordem penal. Como exposto, o jovem nessa 

faixa etária possui plena capacidade de discernimento. 

Sabe e consegue determinar-se de acordo com esse 

entendimento. 

(...) 

Indiscutível, pois, o desenvolvimento psíquico-

intelectual do adolescente nessa faixa etária. Bem por 

isso, tem sido comum o ingresso de menores de 18 anos 

em universidades, nos mais variados cursos. E mais, 

jovens que sequer concluíram o segundo grau têm 

conseguido se matricular em cursos de nível superior, 

graças a liminares. Como, então, considerar essas pessoas 

inimputáveis?” 

 

6. DA ANTINOMIA PRINCIPIOLÓGICA ENTRE AS RESPECTIVAS NORMAS 

 

Há de se destacar, embora esse assunto tenha sido 

laconicamente abordado acima, que o próprio legislador-constituinte 

declina aos jovens púberes, isto é, aqueles que se encontram na faixa 

etária entre dezesseis e dezoito anos, perspicácia e bom siso, no que diz 

respeito à tomada de decisões, uma vez que a eles, no Art. 14, § 1º, 

Inciso II, Alínea C, da Constituição Cidadã, jaz assegurada capacidade 

eleitoral ativa, de modo que poderão votar em seus candidatos para 

qualquer cargo público eletivo (vereador, prefeito, deputado estadual, 

deputado federal, senador e Presidente da República). É inconteste a 

afirmação de que tal responsabilidade guarda proporcionalidade com o 

devido e elevado grau de maturidade. Acerca disso, declara o 

magistrado retromencionado que esta “é a conclusão lógica diante das 

implicações do voto no processo político e no destino da nação” 

(JORGE, 2002). De grande valia para nós, em torno do tema proposto, 

é o comentário do conspícuo jurista brasileiro e professor Miguel Reale: 

 

“No Brasil, especialmente, há um outro motivo 

determinante, que é a extensão do direito ao voto, embora 

facultativo aos menores entre dezesseis e dezoito anos, 

como decidiu a Assembléia Nacional Constituinte para 
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gáudio de ilustre senador que sempre cultiva o seu 

‘progressismo’ ... Aliás, não se compreende que possa 

exercer o direito de voto quem, nos termos da lei vigente, 

não seria imputável pela prática de delito eleitoral. 

Dessa forma, se de um lado a Constituição Federal 

considera o menor de dezoito e maior de dezesseis anos 

inimputável (artigo 228), por outro, o permite exercer o 

direito ao voto (artigo 14, § 1º, inciso II, alínea c). 

Distingue o Texto Supremo a maioridade penal, da 

maioridade eleitoral.” 

 

É assombroso esse conflito principiológico que, em vão, se tenta 

explicar. Não há fundamento sólido, muito menos lógico, para esse 

antagonismo normativo. Não seria necessária uma profunda reflexão 

para se estabelecer a extensão dos efeitos de um simples voto, 

porquanto os noticiários são difundidos por toda parte, evidenciando o 

que o legislador-constituinte entendeu ser de pequena monta ou de 

nenhuma relevância. Por exemplo, o G1, portal de notícias brasileiro 

mantido pelo Grupo Globo, e sob orientação da Central Globo de 

Jornalismo, publicou a seguinte notícia: 

 
“Em um ano de manifestações pelo país, pelo menos 13 

pessoas morreram durante os protestos, segundo 

levantamento realizado pelo G1. Ao todo, foram três 

mortes no estado de Minas Gerais e em São Paulo, duas 

nos estados de Rio de Janeiro e Pará e uma nos estados 

de Goiás, Rio Grande do Sul e Piauí. Nenhuma das 

mortes tem relação direta com confronto com a polícia. 

As mortes foram provocadas por atropelamentos, quedas, 

acidentes e o caso mais famoso, o do cinegrafista da 

Band, Santiago Andrade, atingido na cabeça por um rojão 

enquanto filmava um ato contra o aumento da tarifa de 

ônibus no Centro do Rio, em 6 de fevereiro deste ano. As 

outras mortes ocorreram durante manifestações em 

2013.” 

 

Lendo esse noticiário, nossos olhos não conseguem prima facie 

identificar o verdadeiro estopim dessas tragédias. Elas nada mais são do 

que a reação das pessoas insatisfeitas com o resultado nas urnas. Não 

há nada de errado com o plebiscito, no entanto, toda alteração no 
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cenário econômico do país traz inevitáveis consequências. E cada 

cenário econômico é o reflexo da ideologia reinante, imposta por 

aqueles que lograram êxito na contagem dos votos. E quem os pôs lá? 

Os eleitores. A eleição pode ser considerado um evento de natureza 

simplória, mas não é. A peculiar complexidade é tão declarada que 

dispensa esforço mental, pura e simplesmente. 

O voto, como se vê, é um poderoso armamento com o qual o 

poder constituinte deve dispor a quem somente detém inquestionável 

maturidade. Ora, se deliberou dispensá-lo aos jovens púberes, é porque 

reconhece que eles têm capacidade plena de decidir o que é melhor para 

o seu país, com todas as possibilidades de riscos inerentes. 

Comungando com Miguel Reale, em sua exposição retro, o Dr. Éder 

Jorge, conclama: 

 

“Embora ambos os dispositivos emanem do mesmo 

Poder Constituinte, verifica-se certa antinomia 

principiológica entre essas normas. Como um jovem 

pode ter discernimento para votar, v.g., no Presidente da 

República, mas não o tem em relação à prática de crimes, 

ainda que hediondos? Vale dizer, o menor conhece toda 

importância da escolha dos integrantes dos Poderes 

Legislativo e Executivo, mas não tem consciência das 

condutas delituosas, por isso é inimputável. O que é mais 

complexo? Evidente, o processo eleitoral.” 

 

Assim, conforme as palavras do Dr. Éder Jorge: 

 

“... quando se fala em maturidade para efeitos penais, não 

se busca inteligência destacada, capacidade de tomar 

decisões complexas, mas tão-somente a formação 

mínima de valores humanos que uma pessoa deve ser 

dotada, podendo discernir entre o bem e o mal, entre o 

certo e o errado, entre o que constitui crime e a 

atipicidade (livre-arbítrio). É a imputabilidade, que se faz 

presente quando o sujeito compreende a ilicitude de sua 

conduta e age de acordo com esse entendimento. 

Para esse grau de compreensão, bastam inteligência e 

amadurecimento medianos, tranqüilamente verificáveis 

nos adolescentes entre 16 e 18 anos. Ora, será que o 

menor de dezoito e maior de dezesseis anos não sabe o 
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que é matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, 

seqüestrar pessoa com o fim de obter qualquer vantagem, 

como condição ou preço do resgate? Será que não é capaz 

de determinar-se de acordo com esse entendimento? A 

realidade hodierna diz que sim.” 

 

Corina Breton, então presidente da ONG Chega de Violência, 

em 2009, num determinado programa radiofônico, em clara sintonia 

com o entendimento demonstrado acima, do citado magistrado, 

declarou: 

 

“Eu... acho que... o Brasil, um país de primeiro mundo, 

está permitindo que um jovem de 16 anos que consegue 

engravidar meninas, que consegue ser pai, que pode 

eleger presidente, vereador, deputado, etc. ele não tem 

noção de que matar, estuprar, assaltar, cometer crimes, é 

errado, então, eu tenho um netinho que tem um ano e 

meio, que ele já conhece as letras, trabalhar em 

computador, meus netos adolescentes me ensinam, nessa 

fase do desenvolvimento da civilização que é 

absolutamente comunicadora, os jovens de dezesseis 

anos, de quinze anos, não digo que vai se reduzir para 

uma criancinha, mas que se faça para 16 anos e se crie 

condições para que não estejam misturados, com os 

mestres da criminalidade, mas 18 eu acho um absurdo 

(RÁDIO GUAÍBA, SOARES, 14:30 h, 03/11/2008). 

 

Três são as excludentes da culpabilidade: inimputabilidade, 

inexistência de potencial conhecimento da ilicitude do ato praticado e 

inexigibilidade de conduta diversa. Quanto à inimputabilidade, o 

Código Penal a dividiu em duas vertentes de aferição – a primeira tem 

a ver com a condição mental do agente no momento em que ele pratica 

o crime, conforme o Art. 26; e a segunda com o critério objetivo 

estampado no Art. 27, como abaixo se contempla: 

 

“Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença 

mental ou desenvolvimento mental incompleto ou 

retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato 

ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
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(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).” (Grifo 

Nosso). 

“Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são 

penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas 

estabelecidas na legislação especial. (Redação dada pela 

Lei nº 7.209, de 11.7.1984).” 

 

A isenção de pena no Art. 26 está relacionada com a insanidade 

mental do agente, levando-se em conta a inexistência do poder de 

percepção quanto à natureza perniciosa do delito. Isso realça a 

necessidade de afastar qualquer possibilidade de ter o agente 

discernimento para entender a malignidade de seu ato, para que sua 

inimputabilidade seja consolidada. Está evidente que a preocupação 

aqui é se esse agente constitui uma ameaça à paz social ou não. E, diga-

se de passagem, ainda que o agente seja considerado portador de doença 

mental ou de retardamento mental, isto é, isento de pena, se porventura, 

os exames a que ele for submetido comprovarem que há certo grau de 

periculosidade, ele deverá ser afastado da sociedade, através da 

internação, ou obrigado a receber tratamento ambulatorial adequado, 

cuja liberação estará condicionada à cessação dessa condição psíquica. 

Todo esse aparato protetivo, tanto para o agente inimputável 

enquadrado nessas condições, como para a sociedade em geral, 

demonstra o quão importante é a aferição do discernimento, da 

capacidade cognitiva do agente frente à natureza do ato criminoso. Não 

é difícil encarar a realidade de que a inimputabilidade está 

umbilicalmente ligada ao potencial conhecimento do ilícito penal, 

como, de fato, predominava nos códigos de 1830 (Código Penal do 

Império do Brasil) e 1890 (Código da República dos Estados do Brasil). 

Como é patente, o jovem adolescente está resguardado, blindado pelo 

Art. 27 do mesmo diploma legal. Se ele possui uma mente capaz de 

discernir os efeitos danosos de seus atos infracionais, isso não importa. 

A meu ver, toda essa engrenagem legislativa lança por terra toda 

a teoria tripartite do crime e sua importância, tão somente porque o 

legislador decidiu que a inimputabilidade deve ser atestada por um fator 

meramente biológico, estabelecendo- se um limite etário, indo de 
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encontro à essência sedimentada por essa teoria. É como se 

perguntássemos a um adolescente de 16 anos, empós praticar um ato 

infracional equivalente ao homicídio, e com requinte de crueldade, se 

ele tinha potencial conhecimento do seu ato infracional, no momento 

em que agia, e ele respondesse positivamente; em seguida 

perguntássemos se havia alguma outra forma de proceder, de modo a 

evitar a perpetração daquele ilícito, e ele respondesse positivamente. 

Vale dizer, temos um ser pensante, com sanidade mental plena, capaz 

de entender a natureza e os efeitos do ato infracional cometido, além de 

demonstrar que não teve nenhuma intenção de evitar o mal que 

praticou, e assim mesmo determinamos que nenhuma sombra de 

ameaça à sociedade existe, que não há periculosidade à vista, que basta 

submetê-lo à instância do Estatuto da Criança e do Adolescente e tudo 

está resolvido. 

Tomemos esse exemplo hipotético citado no parágrafo acima e 

imaginemos que esse adolescente tem, no dia do fato, não 16 anos, mas 

17 anos, 11 meses e 29 dias. De conformidade com Guido Palomba, 

psiquiatra forense, em seu livro Tratado de Psiquiatria Forense Civil e 

Penal, atuante no Brasil, em atenção à regra do Art. 228 da Constituição 

Federal, esse menor responderia pela prática de ato infracional, 

sancionada com medida socioeducativa, no dia do fato; todavia, se o 

cometesse no dia seguinte, cumpriria pena de prisão, de acordo com o 

Código Penal. No mínimo, absurdo. 

 

7. DA IMPOTÊNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/90, mais 

conhecido como ECA, surgiu no nosso ordenamento jurídico com o 

intuito de substituir o antigo Código de Menores. Acreditava-se que tal 

lei fosse capaz de refrear a prática de condutas criminosas por parte de 

menores de 18 anos. Todavia, tal meta não foi alcançada. O que se tem, 

na verdade, é um crescente índice de crimes praticados por 

adolescentes. Sobre isso, o Juiz de Direito, Dr. Éder Jorge, também faz 

seu apontamento ratificando essa assertiva: 
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“Em verdade, hoje se constata evolução crescente do 

número de adolescentes na prática de atitudes criminosas, 

os quais já não mais se limitam ao cometimento de 

pequenos delitos. A imprensa noticia com frequência o 

envolvimento de menores em crimees hediondos, como 

homicídio qualificado, tráfico de entorpecentes, estupro, 

extorsão mediante sequestro, latrocínio etc.” 

 

A despeito do surgimento do ECA não houve inibição da prática 

de crimes por parte dos adolescentes. E, repito, não adianta imputar a 

culpa na falta de políticas públicas por parte dos governantes, porque o 

crime está em todas as salas, seja da classe social mais alta, seja da mais 

baixa. Na verdade, o problema é intrínseco ao ser humano. Não se sabe 

ao certo o que cada ser que é gerado se tornará um dia, 

independentemente da educação, de uma boa família, de um bom 

emprego. Os réus da lava-jato são a prova disso. 

Nascem dois irmãos. Ambos recebem a mesma educação, a 

mesma atenção e carinho, estudam em escola particular, nada lhes falta. 

Alfim, quando adultos, não são poucas as vezes em que um deles faça 

do mundo das drogas o seu habitat, diametral e psicologicamente oposto 

ao seu irmão. O ambiente familiar não foi propício para os dois irmãos? 

Da mesma forma, temos um garoto que nasce e cresce numa das favelas 

mais perigosas do Rio de Janeiro, ladeado por traficantes. Quem se 

aventura em dizer que esse mesmo garoto não se transformará num 

renomado médico ou num conceituado engenheiro civil? 

Dentre todos os animais, se assim a ciência nos considera, 

somos os únicos cuja expectativa moral na fase adulta não está 

assegurada pelo simples fato de sermos homens, genericamente 

falando. No que tange ao gato, enquanto embrião, desde aí, seu gene já 

assegura que assumirá seu papel felino, quando estiver plenamente 

formado. E assim se dá com todos os demais, exceto o homem. O 

homem, nesse sentido, é uma incógnita. Não se sabe o que será daquele 

embrião humano. E a educação, para ser mais incisivo, o que as 

políticas públicas puderem promover, não mudará seu caráter, a menos 

que o deseje. Ele será o que ele é em seu interior. 
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Portanto, a proposta desse trabalho é trazer de volta, na aferição 

da maioridade, o critério que antes era apreciado e que ainda serve de 

norte para aplicação de uma sanção penal: o discernimento. Por fugir a 

essa premissa, temos diante de nós uma tremenda controvérsia 

legislativa. 

O Art. 27 do Código Penal é a única excludente que não leva em 

conta a condição psicológica do agente do crime, mas tão somente seu 

aspecto biológico. Numa apertada síntese, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente suaviza a penalização de quem possui plena capacidade de 

discernimento do mal que pratica, levando em consideração o seu perfil 

biológico. A atrocidade não é considerada, o modus operandi é 

descartado, a familiaridade com o delito é desprezada. Existe a 

possibilidade de uma conduta diversa, inexiste doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado que influencie 

negativamente e, mais que tudo, há potencial conhecimento ou 

discernimento do ilícito praticado, principalmente com relação a seus 

efeitos. Três importantes requisitos de âmbito moral que são meramente 

olvidados para atender ao aspecto biológico do adolescente. 

Inconcebível. E aí está a grande razão de sua permanência no mundo 

do crime: a impunidade nascida da impunibilidade. O adolescente deve 

arcar com o ilícito penal que praticar, à luz de sua capacidade de 

compreender o mal que trará para a sociedade com sua conduta 

criminosa. 

 

8. O VERDADEIRO CARÁTER DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL. 

 

Como dantes foi mencionado, o presente estudo não objetiva o 

combate à criminalidade, pelo menos não diretamente. Sua principal 

meta é a responsabilização penal do menor delinquente consoante a 

gravidade de seu ato ilícito. E restou demonstrado que é plenamente 

possível e urgente tal redução. 

A barreira que ainda impede a efetivação dessa mudança 

consiste na equivocada ideia de que reduzindo a idade mínima de 18 

para 16 anos, combater-se- á a criminalidade. Como foi dito acima, 
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buscando responsabilizar o adolescente que envereda na estrada do 

crime, de certo modo estará também diminuindo o índice de crimes por 

ele praticados, haja vista que a impunidade, mola motivadora para tal, 

deixará de existir. O jovem será levado a considerar os efeitos penais 

de seus atos ilícitos. 

Como se pode ver, a atmosfera que norteia a redução da 

maioridade penal é essencialmente preventiva, e não repressiva. Ela não 

é um instrumento, como muitos pensam, para lidar diretamente com as 

estatísticas. Devido ao seu foco, pretende-se realçar a justiça, pois não 

se concebe que os jovens delinquentes perpetuem o crime, 

voluntariamente, muitas vezes com a estampa da crueldade, e 

permaneçam circulando livremente pelas ruas, como se as vidas por eles 

ceifadas de nada valessem. A questão das condições dos presídios ou 

do sistema educacional do país são vetores que devem ser reexaminados 

e reestruturados, mas não podem ser vistos como empecilhos, a fim de 

se consolidar o direito das famílias, que foram destruídas, de verem seus 

agressores devidamente responsabilizados e punidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A impunidade tem sido uma das principais causas do aumento 

das estatísticas criminais no Brasil, e isso não é nenhuma novidade. A 

sociedade vez ou outra reage com protestos que desembocam em 

cenários violentos os quais não poucas vezes ficam sem solução. E não 

é diferente em relação aos delitos praticados por aqueles que não 

atingiram a maioridade. Embora a sociologia e a psicologia pintem um 

quadro psicossocial em que perfila o adolescente como incapaz de 

avaliar o grau de lesividade de um ato ilícito, as evidências mais e mais 

têm demonstrado que tal ideologia é um ledo engano. 

O mesmo jovem adolescente que a lei permite assumir deveres 

atribuídos a um adulto, como tratamos acima, podendo, inclusive, 

participar ativamente das mudanças cruciais de um país. Eles são 

protegidos de serem responsabilizados pelas infrações penais que 

praticam, muitas vezes banhadas de extrema violência, como é o caso 
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de Suzano. Determinados episódios mostram que o menor infrator é 

amiúde bem mais agressivo e determinado que os próprios adultos. E o 

motivo é bem simples de se descobrir: eles sabem que, no máximo, 

serão brandamente penalizados não mais do que três anos. Eles sabem 

que a impunidade é o seu mundo. 

A importância desse tema está umbilicalmente ligada à 

manutenção da ordem pública, à efetivação da justiça. Não podemos 

conviver com a falsa realidade de que é melhor que o adolescente cresça 

na marginalidade e nela se estabeleça, a fim de não restringir sua 

liberdade ou de não confiná-lo num estabelecimento prisional simétrico 

ao crime que praticou, do que atribuir-lhe o peso de seus atos, os quais 

foram cometidos conscientemente, e fazê-lo responder penalmente por 

eles. Enfim, a justiça deve continuar com a venda em seus olhos. 
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SOCIOEDUCATIVAS NO BRASIL 
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INTRODUÇÃO 

 

O Estatuto da Criança e Adolescente - ECA foi criado pela Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990, com o intuito de dar tratamento 

especial e garantir a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Entretanto, é necessária uma verdadeira adequação da Lei protecionista 

à realidade do menor infrator no Brasil, afim de que lhe possa ser 

assegurado todos os seus direitos ali consagrados, obedecendo-se a 

Doutrina da Proteção Integral que afirma seus valores como ser 

humano, garantindo assim o respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. 

O ECA prevê que os menores de 12 a 18 anos incompletos que 

praticarem atos infracionais respondam por sua conduta, ficando 

submetido às medidas socioeducativas previstas no artigo 112, da 

referida lei, sendo elas: advertência; obrigação de reparar o dano; 

prestação de serviços à comunidade; inserção em regime de 

semiliberdade; internação em estabelecimento educacional; e qualquer 

uma das previstas no artigo 101, I a VI. 

As medidas socioeducativas têm por objetivo primordial de 

ajudar o adolescente a ressocializa-se e a prepará-lo para uma vida 

                                                 
25 Bacharel em Direito pela Faculdade Raimundo Marinho. E-mail: 

igorcalaca1987@gmail.com 
26 Agente Penitenciário. Mestrando em Educação pelo PPGE/CEDU/UFAL. Docente 

do curso de graduação e pós-graduação na Faculdade Raimundo Marinho: 

rotivgomes@gmail.com 
27 Advogado. Mestrando em Educação pelo PPGE/CEDU/UFAL. Docente do curso 

de graduação e pós-graduação na Faculdade Raimundo Marinho: 

tancredo.juridico@gmail.com 
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adulta de acordo com o socialmente estabelecido. É parte do seu 

processo de aprendizagem que ele não volte a repetir o ato infracional. 

Entretanto, tais medidas não estão surtindo o efeito esperado, que seria 

basicamente: prevenir, evitar e inibir a ocorrência que cada vez mais 

tornam-se mais frequentes e reincidentes entres os jovens delinquentes. 

Ao analisar a incidência de crimes pelo Brasil, deve-se estudar 

o fato na sua complexidade. A Constituição Federal de 1988 – CF/88 

assegura nos artigos 5º e 6º direitos fundamentais e sociais como 

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. Como muitos desses direitos 

são negados pelo poder público nas três esferas, a probabilidade do 

envolvimento com o crime aumenta, sobretudo entre os jovens. O 

adolescente marginalizado não surge ao acaso. Ele é fruto de um estado 

de injustiça social que gera e agrava a pobreza em que sobrevive grande 

parte da população.  

A marginalidade torna-se uma prática moldada pelas condições 

sociais e históricas em que os homens vivem. O adolescente em conflito 

com a lei é considerado uma patologia, utilizado como uma forma de 

eximir da responsabilidade que a sociedade tem nessa construção. A 

educação é fundamental para qualquer indivíduo se tornar um cidadão, 

mas é realidade que no Brasil muitos jovens pobres são excluídos deste 

processo. Puni-los com o encarceramento é tirar a chance de se 

tornarem cidadãos conscientes de direitos e deveres, é assumir a própria 

incompetência do Estado em lhes assegurar esse direito básico que é a 

educação. Mas também é necessária uma atualização, adequação e 

aplicação das medidas socioeducativas para ressocializar e 

responsabilizar o transgressor juvenil, bem como transmitir e garantir o 

Direto da sociedade de ter segurança, e afastar a sensação de 

vulnerabilidade diante da inimputabilidade do menor que reincidi e às 

vezes são mais violentos e truculentos do que adultos na prática 

criminal. 

Desta forma, o presente trabalho consistiu em demonstrar se as 

medidas aplicadas aos adolescentes que praticam algum ato infracional 
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atingem sua finalidade, recuperando o infante. Analisou-se isso através 

do estudo dos direitos do adolescente, seus deveres, sua relação 

familiar, comunitária e também pela pesquisa de alguns fatores que 

indicam as causas da prática do ato infracional. A pesquisa procurou 

analisar qual é a verdadeira natureza jurídica das medidas, se elas têm 

um caráter pedagógico, ressocializando o adolescente, ou se têm caráter 

punitivo, reprimindo o adolescente pelo ato infracional que cometeu. 

Procurou-se demonstrar os fatores que levam os adolescentes a cometer 

o ato infracional. O trabalho foi realizado através de pesquisa 

doutrinária, jurisprudencial, e demais trabalhos relacionados para se 

conseguir o fim desejado. 

Finalmente, esta pesquisa não visa somente demonstrar os 

fatores que levam o adolescente a cometer ato infracional e a esclarecer 

as causas dessa violência entre menores, mas para propagar que é 

melhor que exista a prevenção aos menores do que a punição, pois 

somente dessa forma é que poderia existir um resultado positivo. 

O fundamento dessa proteção integral é a ideia de que os 

menores, frente à família, ao Estado e à sociedade, são sujeitos de 

direitos. Esgota a ideia de que crianças e adolescentes sejam meros 

objetos em nossa sociedade, inserindo-os como pessoas que possuem 

direitos, como todos os sujeitos, bem como desfrutar de direitos 

especiais, consequência da situação que possuem de pessoas em 

desenvolvimento. 

 

1. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Dispõe o artigo 7º do ECA sobre o direito à vida e à saúde. 

(BRASIL, 1990). Esse direito, para ser protegido, é por meio de 

políticas sociais, que façam com que a criança e o adolescente tenham 

um nascimento, e também, um desenvolvimento saudável e agradável. 

A CF/88 traz algumas normas que tratam desses direitos, como os 

artigos 5º, caput, 6º, caput, 197 e 227, §1º, e também 5º, XLI (direitos 

fundamentais). (BRASIL, 1988). Um dos direitos principais é o direito 
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à vida, e sem a garantia desse direito não é possível à aplicação dos 

outros direitos fundamentais.  

A saúde é própria conservação da vida, é direito de todos e é 

obrigação do Estado em fornecê-la conforme prevê o artigo 19628, da 

CF/88. (BRASIL, 1988). A garantia da saúde é por políticas sociais e 

econômicas, que tem em vista a diminuição das doenças. O ECA 

assegura vários direitos, como por exemplo, atendimento as gestantes, 

e as crianças e adolescentes pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 

propiciar a gestante ajuda alimentar e nutricional; fornece adequação 

para aleitamento materno; e outros. 

O direito à liberdade, ao respeito e à dignidade estão previstos, 

respectivamente, nos artigos 1629 e 1730, do ECA. (BRASIL, 1990). São 

direitos fundamentais da criança e do adolescente. São valores próprios 

que garantem a maneira de ser dos “menores”, que delimitam 

desenvolver da personalidade destes. Sem esses direitos, a criança e o 

adolescente, pessoas especiais, têm inutilizado o seu desenvolvimento. 

Quando se fala em integridade física, significa que a criança e o 

adolescente não podem ser torturados, não podem sofrer qualquer 

forma de atentado, e nem violência física. Integridade psíquica é a 

proteção emocional do jovem, e ocorrendo o desrespeito, o resultado 

será de tratamento especial, frente à condição de pessoa em 

desenvolvimento. Integridade moral reúne vários direitos como: a 

honra, a imagem, o segredo, a intimidade, a identidade pessoal, e outros. 

Todavia, em todos esses direitos citados, a criança e o adolescente 

                                                 
28 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
29 I – ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais; II – opinião e expressão; III – crença e culto religioso; IV – brincar, 

praticar esportes e divertir-se; V – participar da vida familiar e comunitária, sem 

discriminação; VI – participar da vida política, na forma da lei; VII – buscar refúgio, 

auxílio e orientação.    
30 O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da 

identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais. 
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devem ser respeitados, principalmente no direito à dignidade, que se 

opõe a qualquer “tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor”, conforme prevê o artigo 18, do ECA. 

(BRASIL, 1990). 

Segundo Liberati (2007, p. 26), “[…] família natural 

compreende aquela comunidade formada pelos pais ou qualquer deles 

e seus descendentes”. É previsto no ECA, e também na CF/88 esse 

direito de convivência familiar e comunitária, que significa que toda 

criança e adolescente tem direito de ter uma família, mesmo que 

substituta. São direitos de todas as crianças e adolescentes a educação, 

a cultura, o esporte e o lazer. A CF/88 trata desse assunto em seus 

artigos 205 ao 216. (BRASIL, 1988). É dever do Estado fornecer isso. 

Tanto a criança como o adolescente necessitam desses direitos para que 

tenham um desenvolvimento completo e um preparo para exercer a 

cidadania. 

O direito de profissionalização permite ao jovem planejar sua 

profissão, podendo buscar sua independência futuramente. Com isso, 

pretende-se que se garanta a integridade do jovem, tanto física, psíquica 

como moral, para que tenha um desenvolvimento completo no ambiente 

de trabalho ou de aprendizagem. Há tratamento constitucional para essa 

profissionalização juvenil. (BRASIL, 1990), onde se determina que: a) 

é proibido o trabalho para menores de 14 anos, salvo na condição de 

aprendiz; b) o contrato de trabalho somente é permitido para os maiores 

de 16 anos de idade, garantindo todos os direitos trabalhistas e for 

perigoso, insalubre, penoso e noturno, somente será permitido para 

maiores de 18 anos. (BRASIL, 1990); d) o trabalho como aprendiz é 

permitido a partir dos 14 anos de idade (Lei 10.097/2000; arts. 60 e 61, 

do ECA, e artigo 424 e seguintes, da CLT). (BRASIL, 1941; 1990; 

2000). Conforme previsto no artigo 63 do ECA, devem ser obedecidos 

alguns princípios, tais como: 

 

Artigo 63. A formação técnico-profissional obedecerá 

aos seguintes princípios: 

I – garantia de acesso e frequência obrigatórios ao ensino 

regular; 
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II – atividade compatível com o desenvolvimento do 

adolescente; 

III – horário especial para o exercício das atividades. 

(BRASIL, 1990). 

 

Devem ser respeitados esses princípios por se tratar de pessoas 

em desenvolvimento, em condição especial. 

 

2. DA PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL 

 

O ato infracional é uma conduta em desrespeito às leis, à ordem 

pública, que são descritas como crime ou contravenção penal, podendo 

ser cometidas por crianças ou adolescentes. Só caracteriza o ato 

infracional se a conduta praticada corresponder a uma norma que 

determine sanções ao seu autor. O ECA conceitua o ato infracional no 

seu artigo 103, onde diz: “Considera-se ato infracional a conduta 

descrita como crime ou contravenção penal”. (BRASIL, 1990). 

Entretanto, embora o ato seja considerado uma conduta criminosa, não 

existe culpa, haja vista a imputabilidade penal, que somente se inicia 

aos 18 anos, assim não será considerado crime e sim ato infracional. 

Segundo o Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, 

Jeferson Moreira de Carvalho (1997, p. 9), “[...] considera-se ato 

infracional a conduta descrita como crime ou contravenção”. Então, 

toda criança ou adolescente não cometem crime ou contravenção, mas 

sim praticam ato infracional, ou seja, para as crianças e os adolescentes, 

ato infracional é como se fosse infração penal. 

Dessa forma o ato infracional abrange tanto os crimes quanto as 

contravenções penais. E, por ser essa conduta criminosa um ato 

infracional, não será aplicada a pena as crianças e adolescente, mas 

apenas medidas socioeducativas. Assim, a criança e adolescente, menor 

de 18 anos, mesmo sendo inimputável, está sujeita a cometer ato 

infracional, ficando submetida a aplicação das medidas socioeducativas 

prevista nos artigos 101 e 112 do ECA. (BRASIL, 1990). Liberati 

(2012, p. 110) ressalta: 
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Não se pode permitir eufemismo na ação delituosa de um 

adolescente que pratica, por exemplo, fato tipificado no 

art. 121, do CP. O fato típico é descrito como homicídio, 

seja ele praticado por maior ou menor de 18 anos. A 

essência do crime é a mesma. O tratamento jurídico, 

entretanto, deve ser adequado à especial condição de 

cada agente.  

 

É necessário definir, para o ECA, o que é criança e adolescente. 

Segundo o artigo 2º da Lei 8.069/90 temos que: “Considera-se criança, 

para os efeitos desta Lei, a pessoa até 12 (doze) anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos 

de idade”. (BRASIL, 1990). Estabelece esse artigo, uma competência 

em razão da pessoa, sendo os menores de 18 anos. Dentro dessa 

avaliação de menor, estão inclusos as crianças e os adolescentes. 

Determina ainda esse artigo, que criança é a pessoa até 12 anos de idade 

e adolescente é a pessoa entre 12 e os 18 anos de idade. Podemos 

afirmar então que o ECA somente será utilizado para os menores de 18 

anos?  Excepcionalmente, quando previsto em lei, o ECA poderá ser 

aplicado às pessoas entre os 18 e 21 anos de idade, mencionado no 

artigo 2º, parágrafo único, desta forma: “Nos casos expressos em lei, 

aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e 

vinte e um anos de idade”. (BRASIL, 1990). 

Conforme determinado no artigo 228, da CF/88: “são 

penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da 

legislação especial”. O ECA, em seu artigo 10431, passou a 

regulamentar o que previa a CF/88.  As crianças e adolescentes 

desfrutam dos mesmos direitos fundamentais, admitindo estarem em 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Tanto a criança como 

o adolescente são inimputáveis, entretanto, as medidas aplicadas são 

diferentes quando falamos de ato infracional. Se a criança vier a 

                                                 
31 São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas 

previstas nesta Lei. Parágrafo único. Para os efeitos dessa Lei, deve ser considerada a 

idade do adolescente à data do fato. 



- 163 - 

cometer algum ato infracional, ela irá receber as medidas previstas do 

artigo 101 (medidas de proteção). Prevê o artigo 101, do ECA: 

 

Artigo 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas 

no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, 

dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante 

termo de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e frequência obrigatória em 

estabelecimento oficial de ensino fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de 

auxílio à família, à criança e ao adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou 

psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de 

auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos; 

VII - abrigo em entidade;  

VIII - colocação em família substituta. (BRASIL, 1990). 

 

Fica demonstrado que o legislador tem a preocupação em tocar 

tanto a criança quanto sua família, porque se a criança cometeu um ato 

infracional, é porque dentro da sociedade, com uma relação social 

comum. Dispõe Jeferson Moreira de Carvalho (1997, p. 8) “[...] Na 

verdade pode-se concluir que o desvio de comportamento tem como um 

dos fatores o problema social, que gera a desorganização familiar”. 

Quando o adolescente pratica um ato infracional, ele poderá receber as 

medidas socioeducativas, previstas no artigo 112, do ECA que serão 

estudadas adiante. Esse artigo dispõe sobre os adolescentes entre 12 e 

18 anos, excluindo as crianças, e traz o parágrafo único, que deve ser 

considerada a idade do adolescente na data da prática do fato. (BRASIL, 

1990). Mesmo o adolescente atingindo a maioridade penal, serão 

cabíveis as medidas previstas no ECA, podendo ser aplicadas até os 21 

anos. (BRASIL, 1990). Há discussão se o CC não teria revogado esta 

norma prevista no ECA, posto que o primeiro trouxe um limite para a 

maioridade, sendo de 18 anos, estando plenamente capaz para os atos 
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civis. (BRASIL, 2002), e já o segundo estabelece que poderão ser 

aplicadas as medidas até os 21 anos de idade. (BRASIL, 1990).  

 

2.1 Procedimento para apuração de ato infracional cometido por adolescente 

 

O adolescente, como já dito acima, que praticou algum ato 

infracional estará sujeito à aplicação de medidas socioeducativas. O 

procedimento baseia-se em duas audiências, sendo a audiência de 

apresentação e a de instrução. É necessário que este procedimento seja 

observado, para que se respeite a celeridade e a ampla defesa. Para se 

propor ação socioeducativa não é essencial que haja prova formada da 

autoria e da materialidade. As provas, geralmente, serão recebidas na 

fase judicial. Quando o adolescente comete um ato infracional, ocorrerá 

a ação socioeducativa. Essa ação é de natureza pública incondicionada, 

ou seja, não depende da vontade do ofendido ou de seu representante 

legal. A ação socioeducativa terá essa natureza, independentemente do 

ato infracional praticado. Com essa ação visa-se que o adolescente, ao 

alcançar a imputabilidade, não venha a cometer novos delitos, ou seja, 

busca-se a ressocialização do adolescente. 

Quando o adolescente comete algum ato infracional, ele 

somente poderá ser apreendido em duas situações: “em flagrante de ato 

infracional ou por ordem escrita e fundamentada do juiz da infância e 

da juventude”. Conforme dispõe o ECA, em seu artigo 106, a privação 

da liberdade do adolescente dar-se-á da seguinte forma: “Nenhum 

adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato 

infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade 

judiciária competente”. O artigo, 171 do ECA trata da apreensão do 

adolescente por determinação judicial, ou seja, o próprio Juiz ordena a 

apreensão. Isso quer dizer que o Juiz é que terá a responsabilidade de 

apurar o ato infracional, isso quando não ocorrer flagrante do ato 

infracional. (BRASIL, 1990). Prevê o artigo 172, do ECA, que se o 

adolescente for apreendido em flagrante de ato infracional, será 

encaminhado à Delegacia de Polícia, para que se inicie a investigação. 

(BRASIL, 1990).  
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O adolescente somente será apreendido em flagrante se o delito 

tiver sido praticado mediante violência ou grave ameaça. Isso é que vai 

diferenciar o procedimento. Ocorrendo o ilícito dessa forma, a 

autoridade policial deverá lavrar auto de apreensão, que será da seguinte 

forma: I – ouvirá as testemunhas; II - ouvirá o adolescente; III – fará a 

apreensão do produto, e de instrumentos utilizados, se houver. Poderá 

ser requisitado exame pericial se for necessário. Por se tratar de 

adolescente, utiliza-se a expressão “auto de apreensão”, mas é igual ao 

auto de prisão em flagrante. Não ocorrendo o delito com violência ou 

grave ameaça, será lavrado termo circunstanciado pela autoridade 

policial. 

Após serem realizadas as diligências, o adolescente será levado 

até o representante do Ministério Público. Quando ocorrer a apreensão 

em flagrante pela autoridade policial, o adolescente poderá ser liberado, 

mediante o comparecimento dos pais ou responsáveis, que assinarão um 

termo de compromisso, onde irão se responsabilizar em apresentar o 

infante ao Ministério Público, “no mesmo dia ou no primeiro dia útil 

imediato”. (BRASIL, 1990). Será encaminhado ao MP cópia do auto 

ou boletim de ocorrência realizado pela polícia. (BRASIL, 1990).  

A autoridade policial poderá não liberar o adolescente, 

conforme dispõe o artigo 174, do ECA, quando se tratar de “ato 

infracional grave e de repercussão social”, onde a internação é 

necessária para a proteção pessoal do adolescente e manutenção da 

ordem pública, sendo este internado, e desde logo encaminhado ao MP, 

com cópia da documentação. (BRASIL, 1990). Em qualquer dos casos, 

deverá ser realizada imediatamente a apresentação. Não sendo possível 

a apresentação, o adolescente deverá ser encaminhado a uma entidade 

de atendimento. Deve ser apresentado ao representante do Ministério 

Público no prazo de 24 horas. Como em várias comarcas não existem 

essas entidades especializadas, o adolescente, muitas vezes, fica 

aguardando sua apresentação na delegacia, em uma sala separada 

daquelas reservadas aos maiores. O prazo continua sendo de 24 horas 

para a apresentação. Dispõe o artigo 178, do ECA, que o adolescente 

não pode ser conduzido em veículo policial: “em condições atentatórias 
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à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou 

mental, sob pena de responsabilidade”. (BRASIL, 1990). 

Em sendo conferido aos pais ou responsável a apresentação do 

adolescente ao Ministério Público - MP, e estes assim não agindo, o 

promotor de justiça deverá notificar os pais ou responsável para a 

apresentação, inclusive podendo requisitar força policial. Isso somente 

pode ser feito pelo órgão do Ministério Público. O representante do MP 

ouvirá informalmente o adolescente, estando presentes os pais ou 

responsável. Poderão estar presentes também testemunhas ou vítimas 

quando possível. 

Feita a oitiva informal, o Promotor de Justiça poderá aplicar as 

seguintes providências previstas no artigo 180, do ECA: “a) promover 

o arquivamento dos autos; b) conceder a remissão; ou, c) representar à 

autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa”. 

Quando se tratar de medida de arquivamento ou remissão, essas irão 

colocar fim ao processo. (BRASIL, 1990). Em se tratando de 

representação (correspondente a denúncia), o Promotor irá instaurar 

procedimento para aplicação de alguma medida socioeducativa, sendo 

escolhida a mais adequada. 

Oferecida a representação e aceita pelo juiz, será designada data 

para a audiência de apresentação. Nessa audiência, além do 

adolescente, serão ouvidos os pais ou responsável (se estes não forem 

localizados, o juiz nomeará curador especial ao adolescente). Poderá 

obter a opinião de profissionais (psicólogo, assistente social, 

psiquiatra), através de envio de relatório técnico ou pessoalmente. Se o 

jovem estiver internado, nesse período, poderá decidir o juiz se é caso 

de manter a internação, ou se é caso de aplicar a medida de internação 

(se o adolescente não estiver internado). Caso o adolescente não 

comparecer na audiência, poderá ser conduzido coercitivamente, por 

ordem do Juiz. 

Então, nessa fase de tramitação do processo, o adolescente pode 

ser mantido internado (provisoriamente) ou poderá ser desinternado 

(liberado). Essa internação provisória do adolescente não deverá 

ultrapassar 45 (quarenta e cinco) dias, conforme artigo 183, do ECA, e 
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deve ser realizada em estabelecimento adequado. (BRASIL, 1990). 

Como muitas vezes esses estabelecimentos não existem em algumas 

cidades, os adolescentes acabam ficando na própria delegacia, 

separados dos outros presos, pelo prazo de 05 (cinco) dias, não ficando 

em lugar adequado. Quando esse prazo terminar, o adolescente será 

liberado pela autoridade policial, pois ainda não há para essa internação, 

lugar adequado para seu cumprimento. Em 03 (três) dias, o advogado 

apresentará defesa prévia. 

Nessa audiência serão produzidas as provas, ouvindo-se as 

testemunhas arroladas na representação e na defesa prévia, bem como 

poderão ser ouvidas outras pessoas a critério do juiz. Ocorrerão os 

debates (20 (vinte) minutos tanto para o promotor como para o 

defensor, prorrogáveis por mais 10 (dez) minutos), e então, depois de 

produzidas as alegações finais, o juiz pronunciará a sentença. 

Artigo 12632, do ECA trata sobre a remissão que consiste no 

perdão concedido pelo representante do Ministério Público ao 

adolescente que cometeu algum ato infracional. Poderá ser aplicada a 

remissão em dois momentos. Conforme prevê o “caput” do artigo 126, 

poderá ser concedida pelo Promotor, “antes de iniciado o procedimento 

judicial, como forma de exclusão”. (BRASIL, 1990). Haverá a 

possibilidade também, conforme traz o parágrafo único, pela autoridade 

judiciária, ou seja, pelo juiz, “depois de iniciado o procedimento, 

importando na suspensão ou extinção do processo”.  

O Promotor ao decidir pela remissão, remeterá esta ao juiz para 

homologação. Se o juiz concordar com a decisão, ocorrerá o efeito da 

exclusão. Somente pode excluir o processo a remissão aplicada pelo 

representante do Ministério Público, pois ele é o único que pode iniciar 

a ação penal pública. Se o juiz discordar da decisão do Promotor, 

                                                 
32 Antes de iniciado o procedimento judicial para a apuração de ato infracional, o 

representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de 

exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao 

contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor 

participação no ato infracional. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão 

da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do 

processo. 
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aplicar-se-á o disposto no artigo 181, §2º, do ECA, remetendo ao 

Procurador-Geral de Justiça. (BRASIL, 1990). A remissão aplicada 

pelo juiz poderá suspender ou extinguir o processo, o que poderá vir 

acompanhada com alguma das medidas elencadas no artigo 112, do 

ECA, exceto a internação e a semiliberdade.  

Então, como se pode observar, a remissão poderá ser concedida, 

aplicando-se também alguma medida socioeducativa, salvo a 

internação e a semiliberdade. Há divergências no sentido de que se o 

Promotor de Justiça poderá “conceder” a remissão cumulada com 

alguma medida socioeducativa. Existem interpretações no sentido de 

que o texto legal teria conferido poder decisório ao Ministério Público, 

órgão diverso do Poder Judiciário. Isso resultou na Súmula nº 108 do 

STJ, que versa: “A aplicação de medidas socioeducativas ao 

adolescente pela prática de ato infracional é da competência exclusiva 

do Juiz”. Nesse sentido, há entendimento no STJ: 

 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Prática de ato 

infracional. Medida socioeducativa. Aplicação. 

Ministério Público. Sobre permitir ao Ministério Público 

a concessão da remissão, sujeita à homologação judicial, 

não significa que a Lei 8069/90, arts. 127 e 181, §1º, 

também lhe permitia a imposição de medida 

socioeducativa, cuja aplicação reservou ao poder 

jurisdicional especificado nos seus arts. 146 e 148, I 

(RME n. 1.967-6/SP, Publ. no DJ, de 23.9.92, Rel. Min. 

José Dantas). 

  

Desse modo, o Ministério Público é órgão competente para 

conceder a remissão, mas não poderá aplicar medidas socioeducativas. 

Mas, outra parte da doutrina entende diferentemente. Há julgados nesse 

sentido, no STJ e no TJSP: 

 

Menor – Ato infracional – Furto – Remissão concedida 

pelo Ministério Público com proposta de cumulação com 

medida socioeducativa de advertência – Decisão que 

homologou tão somente a remissão, entendendo 

inadmissível tal cumulação – Recurso do Ministério 

Público – Respeito ao devido processo legal verificado – 
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Ausência de irregularidades na cumulação de medida, 

que pode ser concedida segundo previsão legal – 

Inteligência do artigo 127 do ECA – Hipótese dos autos 

que recomenda a cumulação – Personalidade do 

adolescente, que trabalha,  está integrado à sua família e 

não apresenta qualquer antecedente infracional aponta a 

suficiência da advertência como medida a ser  aplicada – 

Recurso provido (Apelação Cível nº 44.011-0/2 – 

Comarca de Santo Anastácio – TJSP – Rel. Dês. Oetterer 

Guedes – j. 01/10/98). 

 

Assim, poderia o Ministério Público conceder a remissão e 

aplicar alguma medida socioeducativa. Desta forma, uns dizem que o 

representante do Ministério Público tem competência somente para 

conceder a remissão, mas não poderá ser cumulada com medida 

socioeducativa, pois a aplicação das medidas socioeducativas é 

exclusiva do Juiz; e outros dizem que o Promotor de Justiça poderá sim 

aplicar a remissão juntamente com alguma medida. 

 

3. DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

As medidas socioeducativas estão previstas no artigo 11233, do 

ECA, e são aplicadas quando o adolescente pratica algum ato 

infracional. (BRASIL, 1990). O rol desse artigo é taxativo, podendo 

aplicar somente as medidas previstas nele. Para os adolescentes, 

poderão ser aplicadas além das medidas socioeducativas, as medidas 

protetivas previstas no artigo 101, I a VI, do ECA. (BRASIL, 1990). 

Segundo Konzen (2005) apud Maciel (2006, p. 805): 

                                                 
33 I – advertência; II – obrigação de reparar o dano; III – prestação de serviços a 

comunidade; IV – liberdade assistida; V – inserção em regime de semiliberdade; VI 

– internação em estabelecimento educacional; VII – qualquer uma das previstas no 

artigo 101, I a VI. 

§1º. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-

la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

§2º. Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho 

forçado. 

§3º. Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento 

individual e especializado, em local adequado às suas condições. 
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Além do caráter pedagógico, que visa à reintegração do 

jovem em conflito com a lei na vida social, as medidas 

socioeducativas possuem outro, o sancionatório, em 

resposta à sociedade pela lesão decorrente da conduta 

típica praticada. Destarte, fica evidente a sua natureza 

híbrida. 

 

As medidas socioeducativas visam, principalmente, a inserção 

do adolescente na família e na sociedade, além da prevenção da 

delinquência. Como observado, as medidas socioeducativas possuem 

natureza sancionatória e conteúdo prevalentemente pedagógico, 

considerando-se que elas serão aplicadas exclusivamente pela 

autoridade judiciária aos adolescentes considerados autores de ato 

infracional (LIBERATI, 2012. p. 117). Assim, observa-se que as 

medidas socioeducativas tem mais caráter de sanção do que 

pedagógico, visto que não se tem obtido a ressocialização do 

adolescente com muito sucesso. 

No artigo 115, do ECA, estar estabelecido que: “A advertência 

consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e 

assinada”. (BRASIL, 1990). A palavra “admoestação” significa 

“repreensão”, “advertir”, “aviso”. Sendo assim, essa medida de 

advertência é concretizada através da admoestação verbal, feita pelo 

Juiz da Infância e Juventude ao adolescente infrator, estando presentes 

seus pais ou responsável. Conforme prevê o artigo 114, parágrafo único, 

do ECA, para a aplicação dessa medida, será necessário existir “prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria”. (BRASIL, 1990).  

Essa medida tem como objetivo esclarecer ao adolescente que a 

conduta que teve é inconveniente. Essa medida somente tem sido 

aplicada quando se tratar de atos infracionais leves, em que não existe 

violência e nem grave ameaça à pessoa. E também será aplicada a 

advertência quando o adolescente for primário, ou seja, quando for pela 

primeira vez que cometeu algum ato infracional. Caracteriza-se como a 

mais branda das medidas, haja vista que se trata de uma advertência 

verbal, de forma informativa e imediata, que deve ser reduzida a termo. 

É recomendada, via de regra, para os adolescentes que não têm histórico 
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criminal e para os atos infracionais considerados leves, quanto à sua 

natureza ou consequência. (LIBERATI, 2012. p. 121). Quanto à 

destinação da advertência, Lima (2008, p. 425.) ressalta: 

 

Por fim, observamos que a advertência, na modalidade de 

medida sócia – educativa, deve-se destinar, via de regra, 

a adolescentes que não registrem antecedentes 

infracionais e para os casos de infrações leves, seja 

quanto à sua natureza, seja quanto às suas consequências. 

Poderá ser aplicado pelo órgão do Ministério Público, 

antes de instaurado o procedimento apuratório, 

juntamente com o benefício da remissão, e pela 

autoridade judiciária, no curso da instrução do 

procedimento apuratório do ato infracional ou na 

sentença final.  

 

A lei não prevê quantas advertências podem ser aplicadas ao 

adolescente infrator, mas o entendimento é de que se aplique uma única 

vez. Se o adolescente vier a cometer outro ato infracional, deve-se 

aplicar outra medida, sendo proporcional com o delito e observando que 

já recebeu uma medida de advertência. Se for aplicar a medida de 

advertência várias vezes, que é uma medida leve, daria a impressão de 

impunidade, prejudicando a ressocialização do infrator. 

O legislador tratou no artigo 11634, do ECA de atos infracionais 

que causem danos materiais à vítima. (BRASIL, 1990). Nesse caso, o 

adolescente poderá reparar o dano através de restituição da coisa ou 

ressarcimento do dano, ou também, compensar o prejuízo à vítima. A 

restituição ocorre quando existe a possibilidade do infrator devolver o 

bem à vítima, ou seja, retirou de alguma forma a coisa da vítima e esta 

não se perdeu. Sendo assim, haverá a restituição. Já o ressarcimento, 

em caso de não ser possível devolver a coisa, ocorre quando a vítima e 

o infrator fazem um acordo, substituindo a devolução da coisa por 

dinheiro.  

                                                 
34 Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá 

determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento 

do dano, ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. 
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Prefere-se que seja realizado com recursos próprios do menor 

infrator. Esse acordo será homologado pelo Juiz. Não existindo acordo, 

o valor poderá ser fixado pela autoridade judiciária. A compensação do 

prejuízo realizar-se-á por qualquer meio. Não sendo possível as duas 

formas de reparação do dano citadas acima, poderá substituir por outra 

qualquer. Assim, o Ministério Público ou o Defensor do menor irão 

indicar a medida que entenderem adequada. 

Segundo Liberati (2003, p. 105): 

 

Tem-se que o propósito da medida é fazer com que o 

adolescente infrator se sinta responsável pelo ato que 

cometeu e intensifique os cuidados necessários, para não 

causar prejuízo a outrem. Por isto, há entendimento de 

que essa medida tem caráter personalíssimo e 

intransferível, devendo o adolescente ser o responsável 

exclusivo pela reparação do dano. 

 

Mas devemos fazer uma observação aos artigos 3º, 4º, 180, 186 

e 932, do Código Civil, “onde obrigam o causador do dano ou seu 

responsável a repará-lo”. (BRASIL, 2002). Desta forma, quando o 

adolescente infrator possuir, na época do fato, menos de 16 anos, a 

reparação do dano será, exclusivamente, dos pais ou responsável. 

Estabelece o artigo 156, do Código Civil: 

 

Artigo 156. Configura-se o estado de perigo quando 

alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa 

de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, 

assume obrigação excessivamente onerosa. 

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente 

à família do declarante, o juiz decidirá segundo as 

circunstâncias. (BRASIL, 2002). 

 

Entretanto, se o adolescente infrator tiver entre 16 e 21 anos, 

responderá solidariamente com seus pais ou responsável pela reparação 

do dano. Vejamos os artigos do Código Civil, onde prevê essas normas: 

 

Artigo 180. O menor, entre dezesseis e dezoito anos, não 

pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua 
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idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela 

outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se 

maior. 

Artigo 932. São também responsáveis pela reparação 

civil: 

I – os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua 

autoridade e em sua companhia; 

II – o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que 

se acharem nas mesmas condições. (BRASIL, 2002). 

 

Essa medida de reparação do dano tem natureza sancionatório-

punitiva, mas tem, também, um conteúdo educativo, no momento em 

que exige que essa medida imponha ao infante uma conduta “pessoal” 

e “intransferível”, devendo ser cumprida por este. Analisando essa 

medida, podemos concluir que seu objetivo é tocar o menor, para que 

não volte a delinquir. Por isso, não seria correto os pais ou responsável 

terem que arcar com a reparação do dano o parágrafo único do artigo 

116, do ECA dispõe a alternativa para o cumprimento da medida, 

quando houver “manifesta impossibilidade” de ser cumprida, podendo 

substituir por outra. (BRASIL, 1990). Segue abaixo um acórdão como 

exemplo de ato infracional que poderá ser aplicada a medida de 

reparação de dano: 

 

ADOLESCENTE – MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 

REPARAÇÃO    DE DANO. Estando provado que o 

adolescente foi o autor da prática de ato infracional 

análogo ao artigo 163 do Código Penal, consistente na 

pichação de muros, causando grande revolta aos lesados, 

a medida socioeducativa lhe aplicada, de reparação de 

dano, é de grande alcance pedagógico, não visando sua 

punição mas sobretudo a sua recuperação. Também, a sua 

proteção em procurar evitar que fique sujeito a reação 

violenta, com consequências imprevisíveis, de quem 

possa por ele ter um seu muro ou sua casa 

emporcalhados. Desprovimento (TJRJ – Apelação – 

ECA, nº 2002.100.00127, Relator Des. Guiseppe 

Vitagliano – Quarta Câmara Criminal – Julgamento em 

10/12/2002). 
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Assim, o ECA busca com o caráter educativo dessa medida, que 

o adolescente analise os danos que causou, para que desta forma, não 

volte a cometer atos infracionais. 

A prestação de serviços à comunidade está elencada no artigo 

11735, do ECA. (BRASIL, 1990). Percebe-se que ao mesmo tempo em 

que a citada medida impõe restrições aos direitos do infrator, ela 

sanciona seu comportamento e delimita sua condição de autor de ato 

infracional. É apresentada com uma conotação pedagógica, pois seu 

efeito é de ordem moral, uma vez que o adolescente que agrediu a 

sociedade tem a oportunidade de se redimir, prestando serviços com seu 

trabalho. (LIBERATI, 2012, p. 124). Essa medida trata-se da realização 

de serviços gratuitos, prestados em várias entidades assistenciais. A 

prestação de serviços à comunidade tem um caráter bem socializador, 

onde busca a ressocialização e a consciência social do adolescente 

infrator, para que ele não volte a delinquir.  Em sua obra Liberati (2012, 

p.124) considera: 

 

Com natureza sancionatório-punitiva e, também, como 

grande apelo comunitário e educativo, a medida 

socioeducativa de prestação de serviço à comunidade 

constitui medida de excelência tanto para o jovem 

infrator quando para a comunidade. Esta poderá 

responsabilizar-se pelo desenvolvimento integral do 

adolescente. Ao jovem valerá como experiência de vida 

comunitária, de aprendizado de valores e compromissos 

sociais.  

 

É importante destacar que a medida não pode ser proposta 

contra a vontade do adolescente, pois corresponderá a trabalho forçado 

e obrigatório, o que é vetado. Devendo também o trabalhado ser de 

                                                 
35 A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de 

interesse geral, por período não excedente a seis meses, junto a entidades assistenciais, 

hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas 

comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas 

conforme as aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima 

de oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo 

a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada normal de trabalho. 
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forma gratuita, devendo ser medida que reflita ônus para o infrator, e 

não uma relação de emprego. (LIBERATI, 2012 p. 125). Segundo 

Mirabete (1987) apud Liberati (1995, p. 86): 

 
O sucesso da inovação dependerá, em muito, do apoio 

que a comunidade der às autoridades judiciais, 

possibilitando a oportunidade para o trabalho do 

sentenciado, o que já demonstra as dificuldades do 

sistema adotado diante da reserva com que o condenado 

é encarado no meio social. Trata- se, porém, de medida 

de grande alcance e, aplicada com critério, poderá 

produzir efeitos salutares, despertando a sensibilidade 

popular. A realização do trabalho em hospitais, entidades 

assistenciais ou programas comunitários poderá alargar 

os horizontes e conduzir as entidades beneficiadas a 

elaborar mecanismos adequados à fiscalização e à 

orientação dos condenados na impossibilidade de serem 

essas atividades realizadas por meio do aparelhamento 

judicial. 

  

Quanto ao cumprimento da medida, é necessário que o 

adolescente seja acompanhado e orientado por um profissional, 

relacionado ao programa, que irá analisar a execução da medida pelo 

adolescente e elaborará um relatório que será enviado à autoridade 

judiciária, para fiscalização, pois somente dessa maneira é que se terá 

êxito ao fim do cumprimento da medida. 

Ao estabelecer a liberdade assistida no artigo 11836, do ECA. 

(BRASIL, 1990), ficou bem demonstrado que o adolescente é pessoa 

em desenvolvimento, que necessita de orientação para evoluir e se 

conscientizar. Para sua aplicação, deve-se ter uma voluntariedade do 

adolescente, pois a intenção é que ele se conscientize e não volte a 

praticar atos infracionais, deixando-o bem à vontade para escolher os 

                                                 
36 A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada 

para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. § 1º. A autoridade 

designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada 

por entidade ou programa de atendimento. § 2º. A liberdade assistida será fixada pelo 

prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada, ou 

substituída por outra medida, ouvindo o orientador, o Ministério Público e o defensor. 
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projetos que irão realizar, pois assim, estará dando a possibilidade de 

escolha, auxiliando na socialização. Como todas as medidas, essa 

também busca a reinserção do adolescente na sociedade, por isso se faz 

necessário um acompanhamento por orientadores sociais, que irão 

analisar a realidade vivida pelo adolescente, fazendo uma ligação entre 

essa realidade e programas sociais. Para Liberati (2012. p.127): 

 

O melhor resultado dessa medida será conseguido pela 

especialização e valor do pessoal ou entidade que 

desenvolverá o acompanhamento com o jovem. Os 

técnicos ou as entidades deverão desempenhar sua 

missão através de estudo do caso, de métodos de 

abordagem, organização técnica da aplicação da medida 

e designação de agente capaz, sempre sob a supervisão 

do juiz.  

 

O artigo 119, do ECA. (BRASIL, 1990), prevê todos os 

encargos do orientador, auxiliando desde a família do adolescente até 

seu desenvolvimento escolar. (BRASIL, 1990). Essa medida será 

fixada no prazo mínimo de 6 (seis) meses, podendo ser substituída, 

conforme artigo 118, § 2º, do ECA (BRASIL, 1990). Como o legislador 

não estipulou prazo máximo para o cumprimento da medida, entende-

se que ela será aplicada enquanto o adolescente necessitar de 

acompanhamento, auxílio e orientação. (LIBERATI, 1995, p. 87). O 

ECA não estabeleceu as condições para o cumprimento dessa medida. 

Isto ficará a cargo da autoridade judiciária, devendo observar as 

condições do adolescente para cumpri-la, observando o artigo 112, §2º, 

do ECA (BRASIL, 1990). O regime de semiliberdade é trato no artigo 

12037, do ECA. (BRASIL, 1990), caracteriza-se pela privação parcial 

da liberdade do adolescente infrator, sendo imposta somente após o 

                                                 
37 O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de 

transição para o meio aberto, possibilita a realização de atividades externas, 

independentemente de autorização judicial. § 1º. São obrigatórias a escolarização e a 

profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes 

na comunidade. § 2º. A medida não comporta prazo determinado, aplicando-se, no 

que couber, as disposições relativas à internação.  
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devido processo legal, devendo ser executada com finalidade 

pedagógica.  

(LIBERATI, 2012, p. 129). Liberato (2012, p.130) destaca: 

 

Após o processo judicial de apuração do ato infracional, 

observado o devido processo legal, a autoridade judicial 

poderá aplicar as medidas que lhe aprouver, 

considerando a capacidade do infrator de cumpri-las, 

segundo seu estágio de desenvolvimento intelectual, 

físico, moral e psíquico. Mas é importante salientar, por 

fim, que a medida em destaque além do caráter educativo 

e pedagógico que carrega em seu desenvolvimento, tem 

natureza jurídico-punitiva e de retribuição ao ato 

infracional praticado.  

 

Essa medida é aplicada a adolescentes infratores que estudam e 

trabalham de dia e à noite serão recolhidos a uma entidade de 

atendimento. Poderá ser desenvolvida de duas formas: primeiro, aplica-

se desde o início, pela autoridade judiciária, respeitando o processo 

legal; e segundo, poderá acontecer quando houver progressão de regime 

(ex. adolescente está internado e é beneficiado com a mudança de 

medida, sendo aplicada a semiliberdade). Para essa medida, será 

necessário o acompanhamento de um técnico social, que irá orientar e 

auxiliar o adolescente infrator, e irá fazer um relatório sobre o 

andamento do caso. Não prevê o ECA prazo para o término dessa 

medida, aplicando-se as disposições da internação. Na prática, o que se 

recomenda é que deverá ser avaliado a cada 6 (seis) meses, remetendo 

um laudo de reavaliação à autoridade judiciária, que dará decisão 

fundamentada sobre o caso. (BRASIL, 1990). O § 1º, do artigo 120, do 

ECA diz que será “obrigatória a escolarização e a profissionalização, 

podendo ser utilizados recursos da comunidade”. Mas, ainda não 

existem muitas escolas e estabelecimentos especializados para a 

aplicação dessa medida (BRASIL, 1990). 
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A internação é medida privativa de liberdade que está prevista 

no artigo 12138, do ECA, submetendo-se aos “princípios da brevidade, 

excepcionalidade e respeito aos adolescentes, por estarem em 

desenvolvimento”. (BRASIL, 1990). O princípio da brevidade quer 

dizer que a internação não tem prazo, mas tem um tempo determinado, 

que é o mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 3 (três) anos. Há uma 

exceção no artigo 122, §1º, III, do ECA onde a internação será de no 

máximo 3 (três) meses (BRASIL, 1990). O princípio da 

excepcionalidade estabelece que a medida de internação somente será 

aplicada quando não for mais viável a aplicação das outras medidas ou 

quando estas não tiverem mais resultado (BRASIL, 1990). Se existirem 

medidas mais adequadas a serem aplicadas, o Juiz deverá aplicá-las. 

Somente deverá aplicar a medida de internação em último caso. O 

último princípio, que é o do respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento, está previsto no artigo 125, do ECA. (BRASIL, 

1990), que estabelece: “É dever do Estado zelar pela integridade física 

e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de 

contenção e segurança.” (BRASIL, 1990).  

 

4.1 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE 

 

O ECA estabelece que cabe ao poder judiciário, mais 

especificamente a Vara da Infância e Juventude, apurar e julgar o ato 

infracional praticado pelo adolescente, bem como a aplicar a medida 

socioeducativa mais adequada ao caso concreto, porém, o estatuto não 

                                                 
38 A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de 

brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. § 1º. Será permitida a realização de atividades externas, a critério 

da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. § 

2º. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser 

reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. § 3º. Em 

nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. § 4º. Atingido 

o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, 

colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. § 5º. A liberação será 

compulsória aos vinte e um anos de idade. § 6º. Em qualquer hipótese a desinternação 

será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. 
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prevê regras processuais para a execução das medidas. Com isso, foi 

criado em 18 de janeiro de 2012, a Lei nº 12.594/12, que instituiu o 

Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), “que 

regulamentou o cumprimento das medidas, além de estipular regras e 

métodos específicos para o acompanhamento socio pedagógico” 

(BRASIL, 2012). Conforme Liberatti (2012, p. 136), o SINASE é: 

 

O Sistemas Nacional de Atendimento 

Socioeducativo/SINASE é o conjunto ordenado de 

princípios, regras e critérios de caráter jurídico, político, 

pedagógico, financeiro e administrativo que envolvem o 

processo de apuração de ato infracional e de execução de 

medida socioeducativa, incluindo-se nele, por adesão, o 

Sistema nos níveis estaduais, distrital, municipais, bem 

como todos os planos, políticas e programas específicos 

de atenção ao adolescente em conflito com a lei. 

 

O SINASE fica sob responsabilidade da Secretaria Nacional de 

Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNPDCA), e suas 

ações são executadas de acordo com o Plano Nacional de Atendimento 

Socioeducativo Diretrizes e Eixos Operativos. O Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo tem como finalidade articular as ações 

entre os Governos, Municípios e União, em relação as políticas setoriais 

básicas, tais como assistência social, educação, cultura, saúde, para que 

assim consiga a efetividade e eficácia da aplicação das medidas, seja 

ela em meio aberto ou fechado. Ramidoff (2012, p. 13) descreve: 

 

[...] a nova legislação especificou as orientações 

principiológicas, bem como os regramentos, e objetivou 

os critérios para avaliação direcionada ao integral 

cumprimento das medidas legais judicialmente 

aplicadas, assim como para adequabilidade do programa 

e do projeto socioeducativo a ser individualizado.  

 

A legislação vem estabelecer uma integração entre os Sistemas 

de Atendimento dos Estados, Municípios e do distrito Federal, bem 

como de seus respectivos planos, políticas e programas específicos de 

atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Nesse sentido, a Lei 
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do SINASE definiu as responsabilidades da União, estados e 

municípios nessa complexa construção, atribuindo poderes de 

coordenação geral à União e delegando aos estados a obrigação de criar, 

desenvolver e manter programas para a execução das medidas 

socioeducativas de semiliberdade e internação (artigo 4º, inciso III), ao 

passo que os municípios devem criar e manter programas de 

atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio 

aberto (artigo 5º , inciso III). Como toda política pública, o SINASE 

precisa de orçamento e disponibilidade de recursos para a 

implementação dos programas e serviços estaduais e municipais de 

atendimento socioeducativo a adolescentes e jovens em conflito com a 

lei penal. Quanto a isso, a Lei do SINASE é de clareza meridiana ao 

determinar que a União deve financiar, com os estados e municípios, a 

execução dos programas e serviços de responsabilidades destes; e os 

estados, por sua vez, também devem auxiliar financeiramente os 

municípios, para a oferta dos programas municipais de atendimento 

socioeducativo em meio aberto (artigos 3º, incisos III e VIII, 4º, inciso 

X, e 5º, inciso VI). 

 

Como se vê entre os artigos 3º e 5º, a Lei do SINASE 

determina quatro vezes a obrigação da União e dos 

demais entes federados de cofinanciarem 

conjuntamente a execução dos programas e serviços do 

SINASE. (BRASIL, 2019, p. 56). 

 

Com relação às medidas socioeducativas de meio aberto, a 

União, no curso da implementação da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS), tipificou o Serviço de Proteção Social a Adolescentes 

em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida 

(LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) como serviço 

socioassistencial, com execução vinculada aos Centros de Referência 

Especializados de Assistência Social (CREAS). Com esse arranjo, 

passou a contribuir financeiramente com cerca de 1000 municípios 

brasileiros para a oferta desse serviço, deixando de fora do 

financiamento federal cerca de 4500 municípios que, por terem menos 



- 181 - 

de 20 mil habitantes, não se habilitam para terem um CREAS. Trata-se, 

pois, de financiamento federal insuficiente para a execução das medidas 

socioeducativas de LA e PSC no âmbito nacional, uma vez que os 

municípios de pequeno porte também são obrigados a ofertar os 

programas de atendimento socioeducativo em meio aberto, situação 

essa que reclama debate e urgente regularização. Quanto às medidas de 

internação e semiliberdade, infelizmente, “a União ainda não se dispôs 

a participar do custeio e financiamento de sua oferta pelos estados” 

(BRASIL, 2019, p. 56, grifo do autor), limitando-se a cofinanciar a 

construção de alguns centros socioeducativos. Significa dizer que: 

 

[...] a União tem ajudado as gestões estaduais apenas 

pontualmente, repassando recursos unicamente para 

obras de construção de unidades socioeducativas e, 

depois, abandona os estados à própria sorte para arcarem, 

para sempre, com as despesas de custeio e manutenção: 

pessoal, alimentação, transportes, reformas, atividades 

pedagógicas, saúde e tudo o mais que é necessário para a 

oferta continuada do atendimento socioeducativo. 

(BRASIL, 2019, p. 56). 

 

Ainda assim, nos últimos anos o cofinancimento dessas obras 

pela União tem sido ínfimo, praticamente sem nenhum impacto para a 

superação do deficit de vagas histórico que desequilibra o sistema. Com 

efeito, de acordo com as informações prestadas à Comissão da Infância 

e da Juventude do CNMP39, entre 2014 e 2018 “a União repassou 

recursos para a construção de apenas quatro centros socioeducativos" 

(BRASIL, 2019, p. 56), nas cidades de Vitória da Conquista (BA), 

Itumbiara (GO), Alfenas (MG) e Nossa Senhora do Socorro (SE), 

totalizando repasses da ordem de R$ 59.210.407,40 (cinquenta e nove 

milhões, duzentos e dez mil, quatrocentos e sete reais e quarenta 

centavos). O valor investido pela União para a construção desses quatro 

                                                 
39 Informações prestadas pela Coordenação-Geral do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), vinculada à Secretaria Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, da Família e Direitos 

Humanos. 
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centros socioeducativos representa: a. uma participação de apenas 12 

milhões de reais por ano, entre 2014 e 2018, junto aos sistemas 

socioeducativos estaduais e do Distrito Federal; b. uma participação, ao 

longo de cinco anos, de apenas 1,28% do valor necessário para sanar o 

déficit nacional de vagas de internação, que seria em torno de 935 

milhões de reais, na forma demonstrada acima. 

“A comparação dessas cifras com a despesa anual de alguns 

estados para a execução das medidas socioeducativas de internação e 

semiliberdade, considerando o elevado custo médio mensal informado 

pelas UFs” (BRASIL, 2019, p. 56), revela um quadro ainda mais 

dramático quanto à forma em que se dá a partilha das responsabilidades 

entre os entes federados. Adotando “as médias nacionais dos custos 

médios mensais das medidas de internação e semiliberdade – R$ 

9.590,08 e R$ 8.680,71” (BRASIL, 2019, p. 56) – na forma acima 

apurada, como referência se somando as capacidades atuais de 

atendimento para as duas medidas chega-se a uma estimativa nacional 

de custeio anual, com base no seguinte cálculo: 

 

a. Vagas de internação por prazo indeterminado 

atualmente disponíveis no DF e 26 estados: 16.161 

Custo anual por vaga de internação: R$ 9.590,08 x 12 = 

R$ 115.080,06 

Custo anual para 16.161 vagas: 16.161 x R$ 115.080,06 

= R$ 1.859.808.849.66 (um bilhão, oitocentos e 

cinquenta e nove milhões, oitocentos e oito mil, 

oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 

centavos) 

b. Vagas de internação provisória atualmente disponíveis 

no DF e 26 estados: 4.845 

Custo anual por vaga de internação provisória: R$ 

9.590,08 x 12 = R$ 115.080,06 

Custo anual para 4.845 vagas: 4.845 x R$ 115.080,06 = 

R$ 557.562.890.7 (quinhentos e cinquenta e sete 

milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e 

noventa reais e sete centavos) 

c. Vagas de semiliberdade disponíveis no DF e 25 

estados: 2.071 foi a ocupação informada no segundo 

semestre de 2018 pelo DF e 24 estados, sendo que apenas 

MT e RO não enviaram essa informação. 
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Custo anual por vaga de semiliberdade: R$ 8.680,71 x 12 

= R$ 104.168,52 

Custo anual para 1835 vagas: 2.071 x R$ 104.168,52 = 

R$ 215.733.004,92 (duzentos e quinze milhões, 

setecentos e trinta e três mil, quatro reais e noventa e dois 

centavos) 

d. CUSTEIO ANUAL ESTIMADO DAS MEDIDAS DE 

INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE NO BRASIL 

(A+ B+ C): R$ 2.633.104.745,28 (dois bilhões, 

seiscentos e trinta e três milhões, cento e quatro mil, 

setecentos e quarenta e cinco reais e vinte outo centavos)  

Esse valor é o resultado da soma das despesas anuais dos 

sistemas estaduais e do DF, para manter a oferta acima 

especificada, nas modalidades de internação por prazo 

indeterminado, internação provisória e semiliberdade. 

(BRASIL, 2019, p. 57).   

 

Com base nesse parâmetro, conclui-se que a média da 

participação anual da União ao longo dos últimos cinco anos, para 

cofinanciamento dos sistemas socioeducativos estaduais e distrital, no 

valor de 12 milhões de reais, representa ínfimo 0,45% do valor gasto 

pelos estados e o DF para manterem seus programas de internação e 

semiliberdade por um único ano. Essa participação, obviamente, não 

atende à ordem legal que determina a contribuição da União aos estados 

e ao DF, para custeio de uma política de prestação continuada, essencial 

e permanente, como é o SINASE. Mas não é só. Se olharmos essa 

realidade sob a lupa da qualidade do atendimento, será preciso 

questionar, inevitavelmente, como pode uma política que custa 2,6 

bilhões/ano aos estados e Distrito federal ser oferecida com tão graves 

irregularidades e insuficiência de vagas, como já destacado acima: 

superlotação, “filas de espera”, insalubridade, mortes, abusos e 

violações de direitos fundamentais dos adolescentes e jovens 

custodiados. 

Tratando-se de uma política destinada essencialmente a 

adolescentes, e, mais que isso, a adolescentes expostos a graves fatores 

de violação de direitos e vulnerabilidade social, a gestão do SINASE 

deveria ser conduzida, em todos os níveis, sob o prisma constitucional 

da prioridade absoluta (Constituição da República de 1988, artigo 227) 
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e obediência responsável aos ditames do artigo 4º, parágrafo único, 

alíneas “c” e “d”, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), onde é explicitado que 

a garantia de prioridade compreende, dentre outras coisas, a preferência 

na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a 

destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 

a proteção à infância e à juventude.  Vê-se, pois, que a União, ao não 

cofinanciar o custeio dos sistemas socioeducativos estaduais, tem 

deixado de cumprir, em detrimento dos estados e do DF, a determinação 

constitucional que elege o SINASE como uma política prioritária. “Essa 

afirmação se reforça quando se verifica que o orçamento da União, para 

o exercício de 2019, não previu um único centavo para a manutenção e 

desenvolvimento do SINASE” (BRASIL, 2019, p. 58), conforme 

podemos constatar no Portal da Transparência, acessado no dia 25 de 

abril de 2019. Por meio dessa consulta identificamos que, em todo o 

orçamento do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos 

para 2019, havia previsão de apenas duas ações orçamentárias para 

CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAGEM E AMPLIAÇÃO DE 

UNIDADES DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES, no valor total de R$ 25.530.000,00 (vinte e cinco 

milhões, quinhentos e trinta mil reais), valor este que, ainda que fosse 

destinado ao SINASE, não seria suficiente para financiar sequer dois 

centros socioeducativos de internação. 

 

1. FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A PRÁTICA DE ATOS 

INFRACIONAIS 

 

Os atos infracionais praticados pelos adolescentes muitas vezes 

ocorrem pelo meio social em que vivem. Isso ocorre não só pelas 

dificuldades de sobrevivência financeira, mas também porque o Estado 

deixa a desejar em investimentos na política social básica, ou seja, na 

saúde, educação, assistência social e outros. Com isso, existindo 

dificuldades, muitos se voltam para o mundo do crime. A prática de um 

ato infracional não é significado de caráter ou um desvio moral, mas 
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pode ser também uma forma de sobrevivência, lutando contra o 

abandono e violências sofridas por esses adolescentes. Não podemos 

dizer que somente os adolescentes pobres, de um grupo marginalizado, 

cometem atos infracionais, pois nem todos cometem tais atos, e existem 

aqueles adolescentes de classe econômica média a alta que cometem 

atos infracionais. Esses atos cometidos por adolescentes de classes mais 

altas não se justificam por falta de oportunidade, nem discriminação 

social, mas por fatores morais e psicológicos. 

Há quem fale que o indivíduo já nasce com personalidade 

criminosa, com instinto voltado para o crime, mas não se pode aceitar 

posição. A prática dos atos infracionais está relacionada com o meio 

onde vive a criança ou adolescente. Segundo Luiz Angelo Dourado 

(1969, p. 114): 

 

Quando se estabelece firme e duradouro laço entre pais, 

o desenvolvimento psicológico do filho se efetuará bem, 

seu superego será normal e a criança tornar-se-á um 

indivíduo moral e socialmente independente. Mas, se os 

pais, principalmente as mães se satisfazerem em 

permanecer como personagens alheios e impessoais ou 

agem de forma que seja impossível uma inclinação 

permanente filhos-pais, a educação dos filhos será um 

fracasso, o desenvolvimento do caráter far-se-á mal, a 

adaptação social poderá ser superficial e o futuro da 

criança correrá o risco de ficar exposto a todos os perigos 

possíveis de um desenvolvimento anti-socia. 

 

Desta forma, não é necessário somente ter os pais em casa, mas 

é necessário carinho, amor, ou seja, um vínculo afetivo, pois se não 

existir isso na infância, poderá refletir no desenvolvimento da 

personalidade, facilitando num momento futuro, a entrada no mundo do 

crime. A disciplina muito rigorosa, por exemplo, pode ser vista como 

falta de carinho, de amor, gerando uma revolta no adolescente contra as 

regras impostas pela sociedade. Esclarece Souza (2003, p.46): 

 

Logicamente, não se pode vincular delinquência ao fator 

pobreza exclusivamente, de outra maneira, é necessário 

retirar este “rótulo” de criminoso em decorrência de sua 
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condição social, porém não podemos “fechar os olhos” 

ao fato de que para alguns indivíduos as condições reais 

de vida se apresentam tão difíceis e insuperáveis pelos 

méis legais e legítimos, ao seu ponto de vista, que acabam 

por impulsionar à prática de condutas delituosas 

(especialmente tratando-se de adolescentes). 

 

Então, não se pode generalizar, dizendo que a delinquência 

advém somente do fator econômico-social, ou que vem somente do 

fator psicológico, pois todos esses fatores contribuem para que o 

adolescente cometa algum alto infracional. Foram realizados vários 

estudos, com o intuito de saber a circunstância que leva alguém a 

cometer algum crime, onde se observou que vários criminosos tinham 

passado por fatos semelhantes. Então, foram criados índices de 

periculosidade, baseado nesses fatos semelhantes. Esses índices foram 

divididos em três: 1 – índices dos grupos psico-evolutivos; 2 – índices 

dos grupos jurídicos-penais; e, 3 – índices reeducativos penais. Em 

relação ao adolescente, somente o primeiro índice contribui no 

desenvolvimento do tema, onde trata dos fatos ocorridos na infância. 

1 – Índices psico-evolutivos: 

a) doenças maternas: são mães desnutridas, com doenças, 

viciada em drogas, que realiza programas sexuais, e desta forma, as 

crianças nascem com problemas de saúde. São crianças que estarão 

privadas de saúde para perceber o mundo, não se desenvolvendo de 

forma adequada. Se sobreviverem, serão hipodotadas, isso já é um 

potencial negativo em relação as demais; b) família desagregada: não 

existem limites éticos, afeto, amor, etc. O adolescente não recebe 

valores morais da família, ou seja, valores essenciais para seu 

desenvolvimento. O jovem vitimizado por essa estrutura está mais perto 

de cometer atos infracionais; c) orfandade precoce e espancamento: o 

espancamento destrói a capacidade de afeto. São famílias onde existe 

muita violência. Em relação à orfandade, quando esta ocorre, as pessoas 

ficam mal se sentem carentes, mas com o tempo superam essa perda. 

Mas outras pessoas não conseguem superar e ficam com a “síndrome 

da perda”, podendo reagir de forma extremamente anti-social, indo para 
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o caminho das drogas e do álcool, abandonam a escola, fiam agressivos, 

promiscuidade sexual, etc; d) fuga no lar: a criança busca outro lugar 

em que ela se sinta segura ou encontre alguém que sinta o mesmo que 

ela, porque o lar em que vivi, não é lar, pois não tem carinho e nenhum 

vínculo afetivo; e) fuga da escola ou de instituições assistenciais: a 

criança ou adolescente se revolta, por várias questões já citadas, e foge 

da escola ou de alguma instituição; f) integração em grupos sem 

atividade construtiva: o adolescente relaciona-se com quem tem suas 

mesmas experiências negativas de vida. Eles não fazem nada de 

construtivo. É nessa integração que está a origem do crime organizado, 

pois esses adolescentes se unem pela solidariedade, pelo afeto, pela 

segurança de ter alguém com quem conviver, pois eles têm a mesma 

história de vida; g) ausência de aprendizado escolar ou profissional: não 

tendo uma formação, os adolescentes ficam inadaptados, e assim, se 

voltam para a prática de atos infracionais; h) uso precoce de substâncias 

psicoativas (álcool e drogas): quanto mais cedo a criança ou adolescente 

começar a utilizar essas substâncias, maior será a desintegração mental; 

i) criminalidade precoce: quanto mais cedo iniciou a prática de atos 

infracionais, mais grave é o grau de periculosidade. 

Assim, é possível observar que existem vários fatores que 

contribuem para a prática de ato infracional, devendo o Estado 

preocupar-se em garantir um tratamento especial ao adolescente 

infrator, por essa situação delimitada e de degradação e, principalmente, 

por ser pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. 

 

A INEFICÁCIA DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 

Como já citado no capítulo anterior, as medidas socioeducativas 

são aplicadas ao adolescente que comete algum ato infracional. Há 

divergência quando o assunto é natureza jurídica da medida sócio- 

educativa. Alguns entendem que elas têm o caráter de reeducar, 

ressocializar o adolescente. Outros entendem que o Estatuto estabeleceu 

no artigo 112 medida privativa e restritiva de liberdade, e assim, têm 

natureza sancionatória, como resposta da sociedade ao ato infracional 
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que cometeu. As medidas socioeducativas estão bem elencadas no 

ECA, foram descritas de forma correta, pois sua finalidade não é punir, 

mas sim ressocializar o adolescente para que ele possa viver em 

sociedade. 

Na prática, observa-se que as medidas socioeducativas não têm 

eficácia, pois não são aplicadas da forma correta, como prevê o ECA. 

As medidas socioeducativas estão distantes de alcançar o objetivo para 

que foram criadas, já que no nosso dia-a-dia observamos que os 

adolescentes recebem essas medidas e logo cometem outro ato 

infracional, não se conscientizando do ato que cometeu. O legislador 

pretendeu distribuir a responsabilidade entre a família, a sociedade e o 

Estado. A distribuição da responsabilidade é falha, principalmente 

quando se trata da responsabilidade do Estado, pois se percebe, 

claramente, a desigualdade social existente em nosso país, a qual é 

assustadora e muito pouco se vê o Estado atuar para diminuir essa 

desigualdade, quando deveria ter um atuação notável, vez que é o 

responsável pelas políticas sociais básicas. Assim reza o seguinte artigo 

203, da CF/88: 

 

Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à 

seguridade social, e tem por objetivos: 

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência e à velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras 

de deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária; 

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal 

à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 

comprovem não possuir meios de prover à própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, 

conforme dispuser a lei. (BRASIL, 1988). 

 

O não cumprimento do inciso I do artigo 203, da CF/88 pode ser 

a razão das causas dos atos infracionais praticados pelos adolescentes. 

Pergunta-se não seria o caso de considerar culpa recíproca do Estado, 
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caso um adolescente, que não tem seus direitos assegurados, cometa um 

ato infracional? O sistema é falho, principalmente quando nos referimos 

à execução das medidas socioeducativas, pois são as crianças e os 

adolescentes, seres em desenvolvimento, que necessitam de cuidados e 

atenção especiais, que vêem sofrendo as consequências da omissão 

daqueles que, de fato e de direito, são os verdadeiros culpados pela 

situação em que vivem e as vezes ousam dizer que os adolescentes 

colocam a sociedade em risco. Não adianta se preocupar com a 

aplicação da letra da Lei se o Estado não dá condições para tal. É preciso 

lutar e cobrar meios para recuperar os menores infratores. Assim temos 

a seguinte percepção conforme GRECO (2008, p. 3): 

 

[...] o problema que a sociedade brasileira atravessa não 

poderá, jamais, ser resolvido com a arma do Direito 

Penal, mas que sua origem se encontra na incapacidade 

do Estado de atender aos seus deveres sociais, 

considerados como de segunda geração, tais como a 

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a previdência 

social, etc., pois que nossos políticos consideram como 

simplesmente programáticas as normas constitucionais 

que fazem previsão de tais direitos fundamentais. 

 

O Estado não está preparado para atender a demanda de 

oferecimento de condições para o cumprimento de medidas 

socioeducativas, por isto aplicam-se medidas que não se coaduna com 

os parâmetros exigidos pelo ECA, e como não tem estrutura e meios 

adequados para o seu cumprimento, resulta a ineficácia das mesmas, 

tanto no atendimento quanto na recuperação. Assim também é o 

posicionamento de Greco a respeito da função estatal, pois entende que 

quando o Estado consegue fazer valer o seu ius puniendi, com a 

aplicação da pena previamente cominada pela lei, essa pena não cumpre 

as funções que lhe são conferidas, isto é, as funções de reprovar e 

prevenir o delito. (GRECO, 2008, p. 9). Reportando ao posicionamento 

de Greco, podemos dizer que a aplicação da medida socioeducativa de 

reparação do dano à vítima, de modo geral, não é eficaz, vez que não 
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atinge o seu objetivo, portanto, não cumpre sua função, vez que, 

raramente, o cumprimento se dá por parte do infrator. 

O fato é que os pais ou responsáveis, com intuito de preservar 

seus filhos, fazem o ressarcimento à vítima ao invés de exigir que o 

adolescente se esforce para cumprir a obrigação. Diante de tal situação 

só nos resta dizer: “Que o Estado é omisso. Que a luta pela Lei 

transforma-se numa luta contra a Lei”. (IHERING, 1972, p. 105). 

Resultado disso é a ineficácia da lei, vez que o cumprimento não se dá 

pelo adolescente, mas pelos pais ou responsáveis. Não seria uma afronta 

ao texto constitucional, haja vista que a CF/88 determina que nenhuma 

pena ultrapassará a pessoa do condenado? A medida socioeducativa de 

reparar o dano causado deveria ser personalíssima e obedecer ao 

princípio da responsabilidade pessoal, nos termos em que Greco cita as 

críticas feitas por Ferrajoli e Boschi, senão vejamos: 

 

A pena pecuniária é uma pena aberrante sob vários 

pontos de vista. Sobretudo porque é uma pena impessoal, 

que qualquer um pode saldar, de forma que resulta 

duplamente injusta: em relação ao réu, que não a quita e 

se subtrai, assim, à pena; em relação ao terceiro, parente 

ou amigo, que paga e fica assim submetido a uma pena 

por um fato alheio. 

[...] 

A despeito do princípio, é inegável que os efeitos da 

condenação se projetam reflexamente sobre terceiros 

inocentes, muitas vezes irreversivelmente. É o que 

acontece, por exemplo, quando os pais efetuam o 

pagamento das multas impostas aos filhos [...] ou então 

quando a empresa-e seus sócios- recolhem as sanções 

impostas aos seus diretores, gerentes ou administradores, 

por condenação em crimes econômicos. (FERRAJOLI; 

BOSCHI apud GRECO, 2008, p. 106-107). 

 

Se o cumprimento da referida medida se dá pelos pais ou 

responsáveis, os quais não cometeram nenhum ato em desacordo com 

a Lei, como se pode dizer que está tendo algum resultado, que está 

resgatando dos jovens os seus valores, que está despertando-os para as 

suas potencialidades? O Estado não estaria satisfazendo apenas os 
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anseios da sociedade ao provar que a vítima foi ressarcida? Isso sim é 

uma omissão do Estado. Falta fiscalização ou meios para que o 

cumprimento da medida socioeducativa se dê pelo adolescente e não 

por seus pais ou responsáveis. Temos a tradução da questão da falência 

de meios para o cumprimento das medidas socioeducativa da seguinte 

forma: 

 

Cediço é o argumento de que a nossa realidade social 

impele a essa inelutável degradação. Sabe-se que, 

realmente, não existem à disposição da Justiça 

especializada estabelecimentos de segurança e educação 

para recolher todos os adolescentes que desassossegam a 

população. Constitui isto um verdadeiro estado de desídia 

dos responsáveis pelo Poder Executivo das três esferas 

do governo. O que se deve fazer não é violentar as leis, 

mas exigir o seu cumprimento, compelindo-se a 

Administração Pública a construir e aparelhar as casas de 

internação necessárias em cada localidade. (TAVARES, 

1998, p. 107). 

 

Não adianta aplicar uma medida socioeducativa se ela não 

atinge o fim pretendido. Este é o de recuperação do adolescente. As 

medidas previstas no ECA visam “uma readaptação da conduta da 

criança e do adolescente a partir da educação, da aplicação de técnicas 

pedagógicas que propiciem seu crescimento e seu aprimoramento como 

pessoa”. (MACEDO, 2008, p. 161). O ideal seria que o Estado tivesse 

profissionais suficientes para acompanhar a efetiva aplicação da lei 

menorista, tanto na área pedagógica, quanto na fiscalização do 

cumprimento das medidas socioeducativas, o que, na verdade, não 

existe. 

A questão é que os aplicadores da Lei se preocupam em dar uma 

resposta à sociedade, contribuindo para que o adolescente se sinta um 

verdadeiro marginal, porque, ao cumprir a medida socioeducativa, o faz 

sem nenhum acompanhamento pedagógico. Poderia comparar o 

resultado da aplicação da Lei ao processo de etiquetamento apontado 

por Greco, onde o sujeito, a partir do momento em que pratica um ato 

em desacordo com a Lei, passa a ser taxado pela sociedade como um 
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delinquente, daí, ele próprio absorve esse conceito e passa a se 

reconhecer como marginal. É preciso que o Estado assuma a sua função 

social, diminuindo a incomensurável diferença social existente entre as 

classes sociais e crie meios para assegurar à criança e ao adolescente os 

direitos e garantias fundamentais previstos no ECA e na CF/88, pois 

assim estará contribuindo para a redução da criminalidade, a 

valorização do cidadão e o engrandecimento do próprio Estado. 

“Quanto mais infrações penais, menores são as possibilidades de serem 

efetivamente punidas as condutas infratoras, tornando-se ainda mais 

seletivo e maior a cifra negra”. (GRECO, 2008, p. 15). Vejamos o 

seguinte posicionamento: 

 
Entre a escolha de cometer ou não um delito, a pena 

deveria ser utilizada como fator de dissuasão nesta 

escolha, ou seja, na comparação entre o mal da pena e o 

benefício a ser alcançado pela prática da infração penal, 

aquele teria de ser um fator desestimulante ao agente. Por 

meio de uma espécie de balança, o agente colocaria em 

seus pratos as vantagens da infração penal e as 

desvantagens da pena que a ele seria aplicada, e nessa 

compensação a pena deveria desestimulá-lo, pois que 

superior às vantagens obtidas por meio do delito. 

(GRECO, 2008, p. 36). 

 

Pode ser que os legisladores e os aplicadores da lei tenham boas 

intenções, que acreditem em resultados, mas o problema é que, se não 

há estrutura para que as medidas sejam aplicadas de forma eficaz, não 

há como ter realizações e se não há realizações, não há que se falar em 

resultados. No Brasil não existem muitos programas sociais capazes de 

reeducar e ressocializar o adolescente. Muitas vezes, até mesmo a 

família não dá importância ao trabalho realizado pelos profissionais 

especializados para executar as medidas. 

A superlotação das unidades, além de impossibilitar o 

acolhimento digno dos adolescentes, propicia a frequente ocorrência de 

fugas e rebeliões dos internos, os quais não raro, acabam sendo vítimas 

do descontrole estatal, observando-se, sempre a ocorrência de lesões 

físicas e psíquicas desses adolescentes postos sob a custódia do Estado. 
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Como se pode preparar para a reintegração à sociedade, jovens que não 

têm, na prática, direito à criatividade, à liberdade de escolha, a 

individualidade. Como reeducá-los, se ao ser institucionalizado 

enfatiza-se ainda mais o seu grupo social marginalizado. Inúmeras são 

as propostas de modelos alternativos para atendimento do menor 

infrator no Brasil. Mas sabemos que antes de tudo é necessário se 

reconhecer que este modelo institucional está falido, fracassado. Uma 

das soluções mais viável, eficaz e talvez a mais simples, é, 

efetivamente, fazer-se cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

que até então nada mais tem sido que uma bela Carta de Intenções. 

Enquanto nada se faz, esse sistema viciado segue condenando centenas 

de jovens a uma vida marginal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA visa 

proporcionar ao adolescente uma condição especial de pessoa em 

desenvolvimento, reeducando-o, levando-o a uma reflexão do ato 

infracional que cometeu e suas consequências, para que desta forma, o 

adolescente não mais cometa nenhum ato infracional. Mesmo tendo o 

ECA estabelecido direitos e garantias aos menores infratores, não 

conseguiu oferecer aos infantes uma recuperação a contento, onde se 

possa considerá-los ressocializados por completo ao término da 

medida.  

O objetivo do ECA é que todas as medidas socioeducativas 

realcem a sua natureza pedagógica, de reeducação para os aspectos de 

vida, tendo em vista que se essa natureza for seguida, poderá reaver 

valores sociais e morais para sua formação e estrutura perante a 

sociedade. Apesar disso, a assimilação da doutrina da proteção integral 

pela sociedade brasileira não ocorreu de modo automático, e o Poder 

Público, por seu lado, não priorizou como deveria a implantação das 

estruturas necessárias para a execução da nova lei, em sua integralidade.  

A forma como é aplicada execução das medidas socioeducativas 

no Brasil, por aproximadamente 29 anos desde a promulgação do ECA, 
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causa evidentes prejuízos para a sociedade em geral e para os 

adolescentes e jovens envolvidos em particular, pois sem o 

correspondente reforço de infraestrutura e recursos humanos, 

potencializam-se as violações aos direitos humanos fundamentais e a 

precariedade do atendimento. Por outro lado, o descumprimento puro e 

simples da medida de internação, em virtude da falta de vagas, significa 

a frustração da pretensão socioeducativa estatal e a perda dos esforços 

realizados pelos sistemas de justiça e de segurança pública para a 

apuração dos atos infracionais, inclusive os mais graves, contribuindo 

para a ineficácia do ECA e da própria Lei do SINASE.  

Esse contexto agrava a “sensação de impunidade” e permite que 

muitos adolescentes, por não receberem a intervenção socioeducativa 

determinada ao tempo e modo, continuem avançando em suas 

trajetórias infracionais e acabem aportando no sistema prisional ou, 

pior, aumentando as estatísticas nacionais de letalidade juvenil. Além 

de definir objetivamente as responsabilidades de cada ente federado 

com relação à política de atendimento socioeducativo, a Lei do SINASE 

também determinou à União, a cada um dos estados e ao Distrito 

Federal que elaborassem os respectivos Planos de Atendimento 

Socioeducativo, para um período de dez anos, a começar pela União 

(artigos 3º, 4º e 5º, inciso II).  

Aos estados foi determinado que elaborassem os seus planos 

decenais de atendimento socioeducativo no prazo de 360 dias, a contar 

da aprovação do Plano Nacional, e os municípios deveriam aprovar os 

seus no mesmo prazo, a contar da aprovação dos respectivos planos 

estaduais (artigo 7º, parágrafo segundo). Quanto ao planejamento 

específico de cada unidade federativa, podemos observar um 

reconhecimento geral da necessidade de criação de novas vagas de 

internação e semiliberdade, com estabelecimento de metas de expansão 

dos respectivos sistemas socioeducativos bastante expressivas.  

A implementação e o aperfeiçoamento do SINASE, contudo, 

não se restringem à criação de novas vagas de internação por prazo 

indeterminado. Para que o sistema funcione de forma equilibrada, 

também é necessário dispor de uma retaguarda suficiente para a medida 
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socioeducativa de semiliberdade, promoção de reformas urgentes nas 

unidades mais deterioradas, aquisição de equipamentos e oferta de 

ações formativas para os quadros de recursos humanos.  

Não é exagerado dizer que a não oferta ou a oferta insuficiente 

de programas de medidas socioeducativas frustra os esforços dos órgãos 

de segurança pública e esvazia o sentido da própria Justiça da Infância 

e da Juventude, no que concerne ao atendimento ao adolescente em 

conflito com a lei; afinal, se não houver como executar a sentença que 

aplica a medida socioeducativa, qual o sentido do processo judicial para 

a sua aplicação? O SINASE jamais será um SISTEMA pleno, eficiente 

e equilibrado sem que sejam implementadas de forma adequada todas 

as modalidades de medidas socioeducativas, de meio aberto e de meio 

fechado.  

Conclui-se ser necessário debater sobre questões cruciais da 

Política Nacional de Atendimento Socioeducativo, com ênfase na 

insuficiência do apoio técnico e cofinanciamento devidos pela União, 

no alto custo imposto aos estados e ao Distrito Federal e nas 

deficiências existentes em vários sistemas estaduais, especialmente a 

superlotação e as “filas de espera” que comprometem a eficiência do 

atendimento devido, gerando violações de direitos dos socioeducandos 

e da sociedade como um todo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, é necessário que antes de adentrar ao estudo dos 

institutos em comento, faça-se uma pequena digressão no sentido de dar 

alguns conceitos necessários ao entendimento da matéria. A Carta 

Constitucional preconiza em seu artigo 5º, LXI que: “ninguém será 

preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 

de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 

militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. No mesmo 

sentido, o inciso LXVI determina que: “ninguém será levado à prisão 

ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou 

sem fiança” (BRASIL, 1988). 

Fazendo uma interpretação teleológica dos supracitados incisos, 

infere-se que a regra insculpida na nossa Lei Maior é a liberdade, sendo 

sua privação tratada como medida de exceção, ou “ultima ratio”. Assim 

sendo, em regra, dever-se-ia aplicar a inovação legislativa trazida pela 

Lei 12.403/11, que permite ao Magistrado utilizar as medidas cautelares 

diversas da prisão, que constam no art. 319 do Código de Processo 

Penal. 

Por outro lado, encontramos o Decreto-Lei Nº 3.689, de 3 de 

outubro de 1941 – Código de Processo Penal – (CPP) em que o artigos 

311 e seguintes trazem os requisitos para a decretação da prisão 

preventiva. Percebe-se, que existem alguns requisitos que são 

subjetivos, ou seja, podem dar margem a diversas interpretações. Por 

exemplo, o artigo 312, caput, do CPP cita a “garantia da ordem pública 
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e econômica”. Compulsando diversas ações penais, verificamos que 

cada magistrado entende esse requisito de uma forma particular, já que 

são conceitos amplos e abertos.  

Para ilustrar o entendimento das Cortes Superiores, traz-se, a 

seguir, um excerto da Ementa do Habeas Corpus HC 89143 PR (STF), 

relatada pela Excelentíssima Senhora Ministra do Supremo Tribunal 

Federal (STF) Ellen Gracie: 

 
[...] A garantia da ordem pública é representada pelo 

imperativo de se impedir a reiteração das práticas 

criminosas, como se verifica no caso sob julgamento. A 

garantia da ordem pública se revela, ainda, na 

necessidade de se assegurar a credibilidade das 

instituições públicas quanto à visibilidade e transparência 

de políticas públicas de persecução criminal. [...] 

 

Um dos direitos fundamentais que embasam o nosso Estado 

Democrático de Direito está assentado do Princípio de Devido Processo 

Legal, que em sua acepção substantiva nos traz o Princípio da 

Razoabilidade ou Proporcionalidade. Segundo Paulo (2008), apesar 

desse princípio não constar explicitamente da nossa Lei Maior, é um 

postulado constitucional implícito. Nessa seara, para se ter a efetiva 

proteção de um bem jurídico, nesse caso a liberdade, é preciso que o 

processo penal tenha uma duração razoável, para que não haja uma 

verdadeira antecipação da pena. 

 

Portanto, em essência, o princípio da razoabilidade 

significa que, ao se analisar uma lei restritiva de direitos, 

deve-se ter em vista o fim a que ela se destina, os meios 

adequados e necessários para atingi-lo e o grau de 

limitação e de promoção que ela acarretará aos princípios 

constitucionais que estejam envolvidos (adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito). Se 

os meios porventura não forem adequados ao fim 

colimado, ou se sua utilização acarretar cerceamento de 

direitos em um grau maior do que o necessário, ou ainda 

se as desvantagens da adoção da medida (restrição a 

princípios constitucionais) suplantarem as vantagens 

(realização ou promoção de outros princípios 
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constitucionais), deve a lei ser invalidada por ofensa à 

Constituição, especificamente, por violação ao princípio 

da razoabilidade ou proporcionalidade. (VICENTE 

PAULO, 2008, p.163) 

 

É certo que uma ação penal não tem um prazo definido para a 

conclusão, já que uma série de fatores que independem do juízo em que 

tramita o processo.  Como exemplo, podemos elencar: necessidade de 

citação do réu por carta precatória, grande quantidade de réus ou 

testemunhas, necessidade de produção de provas periciais de alta 

complexidade, necessidade de adiamento de audiências por motivos 

supervenientes, grande número de processo em tramitação na vara e a 

consequente superlotação da pauta de audiências, etc. Apesar disso, o 

juiz pode utilizar o princípio da razoabilidade e através de decisão 

fundamentada manter o réu preso. 

Por outro lado, a decretação da liberdade provisória não se 

justifica quando o atraso é provocado pela defesa. Nesse sentido, a 

Súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara: “não 

constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, 

provocado pela defesa”. Da mesma forma, a Súmula n. 52 do STJ 

complementa o assunto da seguinte forma: “Terminada a instrução, fica 

superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.  

A emenda constitucional n. 45 inseriu na nossa Carta 

Fundamental o inciso LV do artigo 5º, trazendo o princípio da 

celeridade processual, nos seguintes termos: “aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes”. (Brasil, 1988).   

Um processo que se protrai indefinidamente no tempo pode 

fazer da prisão provisória uma medida punitiva, uma verdadeira pena, 

antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ocorre, 

frequentemente, que essa medida cautelar, devido à demora do 

provimento jurisdicional, é mais severa do que a pena definitivamente 

cominada. 
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A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial 

afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção 

judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a 

proteção da dignidade da pessoa humana, na medida em 

que permite a transformação do ser humano em objeto 

dos processos estatais. (MENDES; GILMAR, 2012, 

p.584)  

 

Por fim, é necessário que se faça uma análise do Direito 

Comparado, ou seja, como é tratado o instituto da prisão preventiva no 

cenário internacional. De um modo geral, a discussão acerca das 

cautelares que restringem a liberdade não ocorre apenas no Brasil, mas 

permeia a comunidade jurídica internacional. O conflito entre a duração 

do processo, o tempo em que o acusado permanece encarcerado e a 

presunção de inocência acontece em muitos países. 

Historicamente, as declarações, convenções e tratados 

internacionais sobre direitos humanos trazem, de forma genérica, a 

necessidade de celeridade processual e as consequências do longo 

tempo de permanência no cárcere de forma provisória. Dentre esses 

instrumentos, pode-se citar: a Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem (1950), o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos 

(1966), adotado pela ONU, a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (1969), etc. 

Nessa seara, alguns Organismos internacionais tentaram definir 

formas para entender ou determinar critérios objetivos para o que seria 

um prazo razoável, como por exemplo, a Comissão Europeia de 

Direitos Humanos e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Não 

houve sucesso, pois existe uma gama de variáveis que tornam 

extremamente difícil estabelecer critérios objetivos, só sendo possível 

aferir uma eventual extrapolação no caso concreto. 

Por outro lado, existem diversos motivos que amparariam a 

edição de matérias legislativas de forma a explicar de uma maneira mais 

efetiva e prática termos como: “prazo razoável”, “protraimento 

indevido de julgamentos”. Tratam-se, pois, de conceitos vagos, 

subjetivos e indeterminados, que muitas vezes são confundidos com 

descumprimento de prazos processuais.  
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O Código de Processo Penal do Paraguai determina um prazo 

máximo de três anos de duração do processo, sob pena de extinção, bem 

como limites de tempo para a prisão preventiva. Na Argentina, o prazo 

máximo para a prisão preventiva é de dois anos, ampliável por mais um, 

independente do crime tipificado e da pena cominada. Já o Peru 

estabelece um prazo máximo para a prisão preventiva que depende do 

tipo de procedimento adotado, sendo que, esgotado esse prazo o preso 

deve ser solto. A Itália estabelece prazos de prisão provisória para cada 

fase: investigação e início do processo, e limites a depender da pena 

prevista. Na Espanha o limite depende também a pena prevista, sendo 

o máximo de dois anos prorrogável por mais dois. Na França, depende 

do tipo de crime ou delito praticado. Finalmente, a Alemanha estabelece 

um prazo máximo de seis meses, podendo excepcionalmente se 

prorrogado, além de não depender da pena a ser aplicada. 

Diante do exposto, percebe-se, quando se analisa o direito 

comparado, que o Brasil necessita definir padrões objetivos em relação 

à duração da prisão preventiva, sob pena de manter o sistema prisional 

no “estado de coisas inconstitucional” declarado pelo STF. Nesse 

contexto, apresentam-se a seguir tentativas, propostas e estudos para 

superar o problema, além de dados atualizados acerca da evolução da 

taxa de encarceramento no Brasil. 

 

PRISÃO: ORIGEM E ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

A palavra prisão vem do Latim presio, que é a contração de 

prehensio, derivada do verbo prehendere, que significa “agarrar, 

prender”. Já a palavra cárcere deriva do Latim carcer, cujo significado 

literal é “lugar onde são guardados os carros, lugar de onde eles 

partem”. Vem de carrum, “veículo de rodas”, do Gaulês karros. Por 

fim, custódia, vem do Latim custodia, cujo significado é “ato de 

guardar, de vigiar”, de custos, ”guardião, vigilante”. 

Desde o início das civilizações, o homem sentiu a necessidade 

de criar regras para garantir a convivência pacífica na sociedade. Para 

que essas regras fossem respeitadas, surgiu a necessidade de criar 
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sanções para quem não as cumprisse. Aparecem, assim, as penas cuja 

origem, de acordo com o Sítio eletrônico a Origem da Palavra, remonta 

do Latim poena, “punição, castigo”, do Grego poine, derivado de uma 

raiz do Sânscrito PUNYA, “puro, limpo”, ligada à ideia de purificar ou 

limpar através do castigo. 

Na idade antiga, aquele que violasse as normas de conduta era 

expulso da comunidade. Por outro lado o estrangeiro era punido com 

violência, podendo até perder a vida. Prevalecia o sentimento de 

vingança, não havendo proporcionalidade entre a infração e a 

penalidade aplicada. Nessa época, não há registro de penas privativas 

de liberdade. As prisões eram utilizadas para casos de dívidas, rebelião 

de escravos, etc. Como não havia leis escritas, as reprimendas eram 

baseadas nos costumes e tinham um cunho religioso, sendo aplicadas 

por sacerdotes sob a orientação dos deuses (CHIAVERINI, 2009). 

Com o desenvolvimento das sociedades, começaram a aparecer 

os primeiros códigos para evitar a vingança privada e tornar as normas 

mais proporcionais e genéricas. Uma das primeiras e mais conhecidas 

foi a Lei de Talião (1700 a.C): o “sangue por sangue, olho por olho, 

dente por dente”. Nessa fase, os infratores eram punidos com o mesmo 

mal praticado. Posteriormente, surgiram a Lei das XII Tábuas, o Código 

de Hamurabi, o Código de Manu e o Código de Sólon, cujas penas ainda 

eram dotadas de violência e brutalidade (MIRABETE, 2001). 

Com o fim do absolutismo e a transição entre o feudalismo e o 

capitalismo, a criminalidade aumentou sensivelmente. Assim tornou-se 

necessário o aparecimento de novas formas de punição, porém sem os 

requintes de crueldade utilizados até então. A crescente necessidade de 

mão-de-obra fez com que aparecessem as casas de correção, 

consideradas a primeira iniciativa de prisão-pena.  

No Brasil colonia, preponderavam as penas cruéis que incluíam 

a pena de morte, além de haver discriminação em relação ao sexo e 

posição social. Nessa fase, as prisões tinham um caráter de custódia 

para suspeitos ou para condenados que aguardavam a execução da pena. 

A restrição da liberdade não era uma pena prioritária, sendo 

preferencialmente aplicadas castigos físicos, tais como: açoite, marcas 
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com ferro em brasa, trabalhos forçados, execuções públicas, etc. Com 

a chegada do Império, apareceram os primeiros direitos e garantias 

individuais na constituição de 1824. 

Com o advento da Proclamação da República, as penas 

privativas de liberdade passam a ser o ponto central do sistema punitivo 

do Estado. O Brasil passa a adotar o modelo prisional utilizado na 

Filadélfia, combinado com o modelo irlandês de Auburn. 

O Estado Novo de 1937 trouxe, além das modificações políticas, 

fortes mudanças nas leis penais brasileiras. Com o Código Penal de 

1940, que foi inspirado no Código italiano, as penas restritivas de 

liberdade têm como objetivo regenerar o condenado e reinseri-lo na 

sociedade. Surge, então, um sistema progressivo com quatro etapas, 

duas obrigatórias e duas facultativas. 

Apesar do Código de 1940 ter sido produzido em um período 

autoritário e idealista, o instituto da prisão perdurou, sem grande 

modificações, até a promulgação da Lei nº 7.209, de 11 de junho de 

1984. Essas modificações, para o professor Francisco de Assis Toledo 

(que presidiu a comissão de juristas que trabalhou na alteração do 

Código de 1940), fez com que as penas passassem a ser preventivas e 

assistencialistas, e não apenas retributivas. 

 

PRISÃO: CONCEITO E ESPÉCIES 

 

Para o escopo desse trabalho, adotaremos a definição de Nucci 

(2016, p. 530), em que a prisão é “a privação da liberdade, tolhendo-se 

o direito de ir e vir, através do recolhimento da pessoa humana ao 

cárcere”. De acordo com o art. 5º, LXI, da Constituição Federal do 

Brasil, “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem 

escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos 

casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos 

em lei”. (BRASIL, 1988) 

Desse conceito, pode-se extrair que a prisão só pode ser 

decretada em duas situações: quando houver flagrante delito ou por 

ordem judicial escrita e devidamente fundamentada, exceto nos casos e 
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transgressão ou crime militar. Seguindo o preceito constitucional, o 

nosso ordenamento jurídico prevê três espécies de prisão: prisão 

extrapenal, que pode ser civil ou militar; a prisão pena e a prisão sem 

pena, que pode ser em flagrante, preventiva ou temporária. 

A prisão civil é aquela que pode se decretada quando do 

descumprimento de obrigação civil. Atualmente, esse tipo de prisão só 

ocorre pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia. A prisão militar acontece no caso de transgressão militar 

ou crime propriamente militar, definidos no Decreto-lei nº 1.001, de 21 

de outubro de 1969, que institui o Código Penal Militar.  A prisão pena 

está prevista nos artigos 32 a 34 do Código Penal e na Lei n. 7.210/84 

(Execução Penal). É decretada quando de uma sentença penal 

condenatória transitada em julgado, cuja punição seja a privação da 

liberdade. Prisão sem pena, também chamada de prisão processual 

penal ou prisão provisória, é aquela que pode ser decretada antes do 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Em geral, é uma 

medida cautelar que é decretada no sentido de garantir o êxito das 

investigações ou da ação criminal. Como é medida de exceção, pois a 

Constituição consagra o princípio da presunção da inocência e da não 

culpabilidade, só deve ser aplicada quando há indícios suficientes de 

autoria e nos casos previstos em lei, como por exemplo, quando há risco 

de fuga, para evitar a continuidade da ação delitiva, no caso de grande 

periculosidade do réu, etc. Não respeitados esses requisitos, deve ser 

considerada ilegal e imediatamente relaxada (BOMFIM, 2012). 

 

TAXA DE ENCARCERAMENTO NO BRASIL: EVOLUÇÃO E     

DESDOBRAMENTOS 

 

O Brasil é um dos países que mais prendem no mundo, apesar 

da nossa Constituição e da legislação infraconstitucional privilegiarem 

a medidas cautelares diversas da prisão, além de outros institutos tais 

com sursis processual e penal, transação penal, dentre outros.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%201.001-1969?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%201.001-1969?OpenDocument
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O Brasil está em quarto lugar dentre os países que mais 

encarceram no mundo hoje, de acordo com as 

informações consolidadas pelo Departamento 

Penitenciário Nacional (2015), o que significa um 

aumento de mais de 80% da população carcerária nos 

últimos dez anos. Do total da população prisional, 

conforme retrata o Mapa do Encarceramento 2015, 38% 

são presos provisórios. (LEITE, 2017, p.18) 

 

De outro giro, de acordo com o CNJ, até 2016 sabia-se apenas 

do número aproximado dos presos no Brasil, ou seja, esse número era 

estimado, pois não havia uma forma de controle eficiente. Nessa época, 

durante o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 347, o Supremo Tribunal Federal declarou: 

 

“Presente quadro de violação massiva e persistente de 

direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e 

falência de políticas públicas e cuja modificação depende 

de medidas abrangentes de natureza normativa, 

administrativa e orçamentária, deve o sistema 

penitenciário nacional ser caracterizado como “estado de 

coisas inconstitucional””. (STF: ADPF 347) 

 

Durante o julgamento do Recurso Extraordinário nº 

641.320/RS, a Suprema Corte enfatizou a premente necessidade de 

elaboração de um cadastro nacional de presos preciso e eficaz. Nasce, 

então, o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, que foi 

instituído pela Lei nº 12.403/2011 que inseriu o artigo 289-A no Código 

de Processo penal e foi regulamentado pela Resolução nº 137/2011 do 

CNJ. O desenvolvimento desse cadastro também tem sua base na Lei 

nº 12.106/2009, que instituiu o Departamento de Monitoramento e 

Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de 

Medidas Socioeducativas – (DMF).  

De acordo com os dados colhidos no sítio eletrônico do CNJ, 

retratados na figura 4, em 2017 havia no Brasil 654.372 presos, sendo 

221.054 (34%) presos provisórios e 433.318 (66%) condenados.  
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Figura 4 – Total de presos no Brasil em 2017 
 

 
     Fonte: BNPM 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018 

 

Em relação às Unidades da Federação, Alagoas tinha o 

percentual de 80,92 % de presos provisórios em relação ao total de 

presos. O tempo médio da prisão provisória, no momento do 

levantamento, chegava a 219 dias. Em 2018 (figura 5), de acordo com 

os dados apresentados pelo banco Nacional de Monitoramento de 

Prisões – BNPM 2.0, 40 % são presos provisórios, 24% são condenados 

em execução provisória e 35% são condenados em execução definitiva. 

Dessa forma, entre 2017 e 2018, o percentual de presos provisórios 

subiu de 34% para 40% e o percentual de presos condenados caiu de 

66% para 59%. (BNPM, 2018) 

 

Figura 5 – Percentual de presos no Brasil em 2018 

 
Fonte: BNPM 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018 
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Já em Alagoas, os números de 2018 apresentados na figura 6, 

mostram uma pequena melhora no número de presos provisórios: 

 

Figura 6 – Total de preso em Alagoas em 2018 
Fonte: 

BNPM 

2.0/CNJ – 

6 de agosto 

de 2018 

Informações publicadas no sítio eletrônico do Portal de 

notícias G1, o percentual de presos sem julgamento continua 

aumentando: 

 

Levantamento do G1 mostra que, um ano após ligeira 

queda, prisões estão quase 70% acima da capacidade e o 

percentual de detentos sem julgamento é maior. São 

704,4 mil presos nas penitenciárias; número passa de 750 

mil se forem contabilizados os em regime aberto e os 

detidos em carceragens da polícia. Segundo Thandara 

Santos e David Marques, do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, um estudo do Ipea (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada) indica que 37% das 

pessoas presas provisoriamente enquanto correm seus 

processos na Justiça não são condenadas à pena de prisão 

ao final do processo. "Se extrapolarmos a estimativa do 

Ipea para os dados de 2019, poderíamos estimar que 

existem, pelo menos, 93 mil pessoas presas injustamente 

hoje no Brasil." (PORTAL G1, 2019) 
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Figura 7 -Total de presos no Brasil em 2019 
 

 
Fonte: GOMES, Portal G1, 2019) 

 

Conforme consta nos autos do ATO NORMATIVO - 0003101-

16.2016.2.00.0000, o aumento preocupante da taxa de encarceramento, 

bem como a celebração do Acordo de Cooperação Técnica 06/2015 

com o Ministério da Justiça e a assinatura de carta de intenções com a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos motivaram o CNJ, 

através da Resolução 288, de 25 de junho de 2019, a definir a política 

institucional do Poder Judiciário para a promoção da aplicação de 

alternativas penais, com enfoque restaurativo, em substituição à 

privação de liberdade.  

Pode-se observar em seu artigo 3º, que a resolução incentiva a 

adoção de alternativas penais no intuito de coibir a política do 

encarceramento. Espera-se que se obtenha sucesso com essa nova 
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tentativa, pois, segundo Leite, 2017, as medidas implementadas até o 

momento não surtiram o efeito desejado: 

 

Todavia, no que tange a expectativa inicial de se 

consolidar uma alternativa concreta ao uso hegemônico 

da pena privativa de liberdade pelo Estado, não 

constatamos muitos avanços. Pelo contrário, embora 

tenhamos presenciado o crescimento da política de penas 

e medidas alternativas em determinados estados, a 

mesma não foi capaz de impactar ou mesmo desacelerar 

as taxas de encarceramento presenciadas no Brasil. 

(LEITE, 2017) 

 

Por fim, segundo estimativas do Ministério da Justiça que 

constam do levantamento nacional de informações penitenciárias, se a 

taxa de encarceramento continuar em aceleração, em 2075 10% da 

população brasileira estará dentro do sistema prisional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil é um Estado Democrático de Direito em que os 

princípios da dignidade da pessoa humana e da legalidade devem pautar 

fortemente o cotidiano do Poderes constituídos. Se essa é uma verdade 

incontestável, não é menos verdade que os princípios penais 

constitucionais e do contraditório e ampla defesa são basilares na área 

penal e devem ser um obstáculo ao eficientismo. 

O eficientismo penal tem como objetivo buscar uma punição 

mais rápida, mesmo que seja necessário eliminar direitos e garantias 

alcançados através do ordenamento jurídico pátrio e de convenções 

internacionais que foram recepcionadas pelo Brasil. 

O aumento da violência e da criminalidade tem produzido na 

sociedade um desejo de uma sanção severa, em que a pena desejada é a 

restrição da liberdade. Assim, a cultura do encarceramento que remonta 

da antiguidade continua extremamente atual. 

È preciso refletir se não há um excesso de discricionariedade 

dos Magistrados quando da análise dos pressupostos necessários para a 
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decretação de prisões provisórias ou da não aplicação de medidas 

alternativas diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de 

Processo Penal. Muitas vezes, a lei não traz critérios ou definições 

objetivas, mas conceitos abertos e abstratos. A motivação deve ser 

expressa, para que a restrição da liberdade que deveria ser medida 

extrema não seja tida como regra, contribuindo para a piora da 

superlotação do sistema prisional, além de manter o acusado detido 

provisoriamente por longo tempo, conforme pode ser visto em uma 

Decisão do STF (anexo 1)  

Não é raro encontramos pessoas presas sem julgamento por um 

tempo maior do que a pena máxima em abstrato que poderia ser 

aplicada em caso de condenação. Também encontramos presos 

provisórios por crimes cuja pena prevista no Código Penal não é 

restritiva de liberdade. Essa situação afronta o princípio da 

razoabilidade, da presunção da inocência e do devido processo legal, 

além da dignidade da pessoa humana. Os nossos Tribunais Superiores 

têm entendido esses casos como um constrangimento ilegal e 

determinado a concessão de liberdade provisória. Apenas como forma 

de exemplificar, o anexo 2 mostra um julgado do STF em sede de 

Habeas Corpus, concedendo a liberdade por excesso de prazo não 

atribuído ao réu. 

De outro giro, em diversos pontos da legislação penal 

encontramos palavras imperativas, quando trata da restrição da 

liberdade, como, por exemplo, o verbo “deverá”. Porém, quando trata 

de penas alternativas, utiliza palavras que denotam uma faculdade, 

como, por exemplo, “poderá”. Um bom exemplo é o parágrafo 2º, do 

artigo 33 do código penal: na alínea “a”, vemos uma imposição (o 

condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la 

em regime fechado). Já a alínea “b” traz uma possibilidade (o 

condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e 

não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime 

semiaberto).  

Percebe-se, que se o legislador quisesse privilegiar as penas 

alternativas, traria uma maior imperatividade quando da aplicação das 
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penas restritivas de direito e uma maior flexibilidade naquelas 

restritivas de liberdade. Por outro lado, as medidas cautelares, a 

suspensão condicional do processo e da pena e a transação penal 

precisam ser tratadas como direito público subjetivo do réu, e não 

apenas uma faculdade do Ministério Público ou dos juízes.  

Apesar de os relatórios publicados pelo CNJ apresentarem um 

incremento importante no número de presos provisórios, não se pode 

constatar de imediato ou admitir como prova suficiente para supor que 

o Poder Judiciário é ineficiente. É necessário analisar a legislação penal, 

que garante o devido processo legal, o respeito aos prazos, além do 

contraditório e da ampla defesa que permitem uma gama de recursos a 

serem interpostos. Por outro lado, a ausência de prazos legais limitantes 

para a duração da prisão preventiva, como também para prolatar uma 

sentença, não autoriza nem justifica que uma prisão sem o trânsito em 

julgado de uma sentença penal condenatória se protraia no tempo.  

Mesmo com todas as garantias constitucionais e sendo o Direito 

Penal matéria de reserva legal, causa espanto o seguinte excerto retirado 

do Relatório referente ao julgamento da ADPF 347 MC / DF: 

 

Conclui que, presente cenário de forte violação de 

direitos fundamentais dos presos e falência do conjunto 

de políticas públicas voltado à melhoria do sistema 

carcerário, o Supremo deve impor aos poderes públicos, 

em síntese, as seguintes medidas: elaboração e 

implementação de planos de ação sob monitoramento 

judicial; realização das audiências de custódia; 

fundamentação das decisões que não aplicarem medidas 

cautelares diversas da prisão, a fim de reduzir o número 

de prisões provisórias; consideração do “estado de coisas 

inconstitucional” quando da aplicação e execução da 

pena. 

 

O uso indiscriminado da prisão preventiva foi reconhecido pela 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e confirmada pela 

Organização dos Estados Americanos, durante a Terceira Reunião de 

Autoridades Responsáveis pelas Políticas Penitenciárias e Carcerárias. 
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Assim, o que fazer para enfrentar a política de encarceramento em 

grande escala percebida no Brasil? 

Que alternativas poderiam ser adotadas para reverter esse 

quadro? Alterações legislativas no intuito de limitar o tempo de prisão 

preventiva? Impor requisitos adicionais para a aplicação de prisão 

preventiva? Estabelecer procedimento de revisão periódica da situação 

dos presos provisórios?  

Finalmente, diante de tudo o que foi exposto, entende-se a 

necessidade de realização de um amplo e necessário debate acerca do 

tema, para que se tenham resposta assertivas acerca de questionamento 

do tipo: a prisão processual é realmente a “última ratio” ou prevalece a 

cultura do encarceramento? A prisão provisória é uma forma de 

controle social e uma antecipação da pena ? Será que a justiça 

restaurativa pode ser amplamente aplicada no Direito Penal ?  
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A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM 

PERSPECTIVAS ANTROPOLÓGICAS 

 
José Kleiton Vieira de Lima Ferreira40 

 

Fazer um estado da arte de um tema de pesquisa requer fazer um 

recorte a partir do que se pretende propor. E o que pretendo aqui é 

apresentar, a partir desta revisão das literaturas acadêmicas 

especialmente antropológicas, como que diferentes grupos indígenas 

tem se apropriado da educação escolar indígena de maneiras distintas, 

no entanto, tendo em vista a promoção da diversidade cultural indígena 

e um processo de apropriação e ressignicação de uma instituição social 

– a escola – que é munida de filosofias, princípios pedagógicos e 

ideologias ocidentais. É comum ler na vasta literatura sobre o processo 

de colonização que a escolarização foi primordial para a dominação dos 

povos indígenas pelos europeus e as ordens católicas.  

É possível afirmar que esta relação dos povos indígenas com a 

educação escolar sofreu uma guinada e nas últimas décadas a escola 

passou a fazer parte das pautas de mobilizações das Organizações 

Indígenas. Desde a década de 1970 os povos indígenas em nível 

nacional começam a se organizarem em por conquista de direitos e se 

intensificou nos anos 1980 com o processo da Constituinte que resulta 

na Constituição Federal do Brasil em que os direitos a diferença e a 

manutenção das diferenças são reconhecidas (SOUZA LIMA, 2015; 

LUCIANO, 2006) entre estes direitos está o de uma educação escolar 

indígena especifica e diferenciada, isto é, uma escola em que princípios 

educativos indígenas sejam valorizados no processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos técnicos e científicos ocidentais, 

                                                 
40 Graduado em Ciências Sociais pelo Instituto e Ciências Sociais da Universidade 

Federal e Alagoas e discente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social 

pela mesma universidade; Vinculado ao grupo de pesquisa Etnologia Indígena. 

Contato kleitonvieiradlf@gmail.com   

mailto:kleitonvieiradlf@gmail.com
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conforme preconiza a LDB 9.394/1994, PNE 10.172/2001 e o Decreto 

6.861/2009. 

Nesse sentido, na visão dos povos indígenas a educação escolar 

perde seu poder de dominação e tem o poder um instrumento a partir 

do qual os povos indígenas buscam autonomia por meio das habilidades 

técnico científicas da escolarização. Não significa dizer que a educação 

escolar indígena não envolva relações assimétricas de poder, nem 

tampouco que ela seja ofertada de maneira sensacional e contemple as 

demandas e diversidades indígenas de maneira satisfatória. Para que 

isso ocorra é necessário que as burocracias estatais, bem como os atores 

sociais do Estado – em diferentes modalidades – e dos governos 

compreendem a complexidade imbuída na categoria indígena41 e 

diferentes apropriações da educação escolar entre estes diferentes 

povos.  

Esse texto é direcionado para todos que tenham interesse em 

questões relacionadas aos povos indígenas, em especial aqueles que são 

críticos as ações do Estado e aqueles que pensam que os manuseios das 

técnicas e uso das tecnologias ocidentais pelos indígenas põem fim às 

identidades étnicas dos povos indígenas. Essas duas perspectivas – 

comuns entre parcelas das populações brasileiras, inclusive no universo 

acadêmico – podem ser classificadas de preservacionistas, para quem 

as ações do Estado devem ser a de tutelas e ter a pretensão de contribuir 

para a preservação dos indígenas por acreditar que um contato entre eles 

e a sociedade brasileira acabariam com a essência e a natureza dos 

indígenas. Uma perspectiva romantizada a respeito dos povos 

indígenas. 

                                                 
41 O termo indígena é uma categoria política utilizada pelos diversos grupos étnicos, 

ou povos originários, que habitam o Brasil. Este termo foi atribuído pelos 

colonizadores da embarcação de Cristovam Colombo aos diferentes povos originários 

e entre muitos brasileiros esta denominação ainda tem um sentido pejorativo. A partir 

da década de 1970 com as articulações das Organizações em nível nacional lideranças 

e representantes de povos originários chegam a conclusão de assumiram a 

denominação indígena como categoria de luta e historia comum entre os diferentes 

povos. Nesse caso, o termo indígena representa os diversos povos originários que 

estão ligados por lutas e processos históricos comuns (LUCIANO, 2006)  
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A outra perspectiva tem como característica as concepções 

integracionista.  Nessa perspectiva, conforme ressalta Luciano (2006), 

os atores sociais não-índios são orientados por ideias pejorativas de que 

os índios são preguiçosos e selvagens e também um atraso para o 

desenvolvimento econômico do país. Nessa perspectiva, os índios 

devem ser integrados ao restante da população nacional, ou até, nos 

imaginários mais radicais, não existe mais índios visto que as 

populações originárias têm acesso a tecnologias como celulares, 

relógios e computadores.  

Essas duas perspectivas se encontram quando compreendem – 

partindo de princípios ideológicos diferentes – que a educação escolar 

e os domínios dos recursos técnicos científicos colocam em declínio as 

identidades étnicas dos povos indígenas. No entanto, trabalhos 

etnográficos evidenciam como que a educação escolar indígena tem 

sido trabalhada em favor dos próprios povos indígenas na valorização 

e revitalização das próprias culturas.   

O esse texto busca trazer algumas produções antropológicas que 

tratam dos usos e das adequações das escolas s organizações sociais 

indígenas, portanto configurando uma Educação Escolar Indígenas, 

independentemente de como esta se dar em relação à interculturalidade, 

ao bilingüismo, aos elementos didáticos e pedagógicos que são 

preconizados nos versos das legislações. O propósito é que sejam 

apresentadas algumas maneiras como atores sociais indígenas – 

lideranças, professores entre outros – tem interpretado a educação 

escolar indígena e se apropriado dela adequando-a a seus modos 

organizativos, de acordo com os textos revisados, para que em seguida 

seja apresentado um problema de pesquisa, que provavelmente 

apareceram nas entrelinhas dos trabalhos citados abaixo, mas que não 

foram aprofundados explorados provavelmente em função dos recortes 

temáticos de cada trabalho. 

A escolarização não é algo novo à maioria dos povos indígenas 

do Brasil. Porém, conforme menciona Lopes da Silva (2001), relação 

entre academia e educação escolar para povos indígenas não é algo 

novo, desde a década de 80 professores e pesquisadores se alinham as 
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demandas indígenas em busca de direitos, incluindo uma educação 

escolar indígena e intercultural. Entretanto, as relações eram mais de 

militância em função de conquistas por políticas públicas do que 

mesmo de pesquisa. Apenas há cerca de 20 anos, conforme Lopes da 

Silva, é que começam a ser intensificadas as pesquisas sobre a temática 

educação escolar entre indígenas no âmbito da Antropologia da 

Educação no Brasil (LOPES DA SILVA 2001). 

Ainda neste mesmo ano Paladino42 (2001) no processo de 

construção de sua dissertação de mestrado em Antropologia Social se 

depara sobre o solo ainda inconsistente que era a educação escolar 

indígenas nas produções antropológicas (p. 19), mas que por outro lado 

havia uma diversidade de produções que se voltavam para a educação 

escolar entre os indígenas.  Este material foi organizado na dissertação 

de Paladino de maneira que nos informa sobre como a Educação 

Escolar entre os indígenas era abordada desde a década de 1970 até 

2000, ano da sua pesquisa. A autora destaca que reuniu 22 produções 

acadêmicas – dissertações e teses – entre as áreas de Filosofia, Ciências 

da Educação e Antropologia desenvolvidas entre os anos 1975 e 2000, 

das quais 11 foram defendidas nos últimos 5 anos, isto é, entre 1995 e 

2000 (PALADINO 2000 p. 30). Este fato tanto mostra que a Educação 

não tinha espaço nas pesquisas, quanto que nos últimos anos foi 

ganhando espaços na academia.      

Em 2000 também foi publicada a 1° edição de uma coletânea 

que reuniu artigos sobre a Educação Escolar Indígenas em várias 

regiões do Brasil43. Os textos são provenientes de pesquisas 

etnográficas desenvolvidas em um momento político do país em que se 

começa a ter alguns resultados das lutas por uma educação escolar 

                                                 
42 Dissertação de mestrado defendida no PPGAS/MUSEU NACIONAL com o título 

Educação Escolar indígena no Brasil contemporâneo: entre a "revitalização 

cultural" e a "desintegração do modo de ser tradicional" 
43 A coletânea está dividida em cinco partes: Apresentação, Educação Antropologia e 

Diversidade; História, Conhecimento e Estética; Projetos de Autonomia e Educação 

Escolar Indígena e Questões de Lingüística Indígena. Foi desenvolvida no âmbito do 

projeto MARI na Universidade de São Paulo. A coletânea foi organizada por Aracy 

Lopes da Silva e Mariana Kawall Leal Ferreira. 
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indígena. A coletânea que destaco é extremamente importante também 

por que chama para ela a responsabilidade de iniciar uma reflexão e 

problematizar a constituição de uma Antropologia da Educação e, mais 

especificamente uma Antropologia da Educação Escolar Indígena no 

Brasil a partir de etnografias (LOPES DA SILVA e FERREIRA, 2001).  

De acordo com Lopes da Silva (2001), não se trata de dizer que 

não haviam trabalhos desenvolvidos sobre a Educação Escolar Indígena 

antes desta coletânea. “Cabe notar o número crescente de teses 

acadêmicas que vêm sendo dedicadas ao temas nos últimos anos, 

especialmente nos campos da Educação e Lingüística, havendo, nesse 

movimento, relativamente menor presença institucional da 

Antropologia” (LOPES DA SILVA, p. 23). Importante destacar, 

inclusive, que, conforme Lopes da Silva existe um uso de teorias e 

conceitos antropológicos por parte de pesquisadores de outras áreas do 

conhecimento, conceitos e teorias que já não dão conta de analisar e 

problematizar de maneira justa a Educação Escolar Indígena. Então, a 

coletânea trás estímulos e aponta para as possibilidades teóricas e 

conceituais para um estudo antropológico da Educação Escolar 

Indígena. 

Continuamos com Lopes da Silva (2001), que destaca a 

importância em antropólogos contribuírem para a educação escolar 

indígena partir da etnologia (ou antropologia) com etnografias e não 

apenas em reivindicações e articulações junto ao grupos diante de 

instituições públicas. Portanto, partindo da análise do perspectivismo a 

autora instiga que as categorias de específica e diferenciada seriam já 

um objeto de estudo da etnologia para que se alcançasse o ponto de vista 

dos sujeitos indígenas em relação a esta demanda e proposta de 

Educação Escolar Indígena, e assim etnólogos contribuiriam 

antropologicamente para a constituição de uma educação escolar 

específica e diferenciada.  

Mesmo partindo de perspectivas teóricas diferentes, Tassinari 

(2001) dialoga com Lopes da Silva quanto à empreitada que os 

antropólogos e/ou etnólogos pretenderem contribuir para a Educação 

Escolar Indígena antropologicamente. Destaca que os conhecimentos 
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antropológicos estão nas ações e concepções dos atores sociais 

indígenas e nas articulações frente ao Estado, inclusive, premissas 

como, por exemplo, relativismo cultural já se faz presentes nos debates 

e posicionamentos que levam em consideração que a Educação Escolar 

Indígena deve ser apreendida e analisada em contextos culturais 

específicos.  

Portanto, é imprescindível a pesquisa de campo para que se 

entendam, por exemplo, “os processos próprios de aprendizagem44” 

(TASSINARI. p. 46). Sendo assim, as escolas indígenas se apresentam 

como campos férteis para o desenvolvimento de etnografias que 

estabeleçam uma relação dialética que favoreceriam tanto o 

desenvolvimento de teorias antropológicas, ao mesmo tempo em que 

contribuiria para a constituição de uma Educação Escolar Indígena 

especifica e diferenciada e contextualizada45. Visto isto, o objetivo do 

texto é tratar alguns horizontes teóricos para o estudo antropológico da 

educação escolar indígena.  

Três perspectivas teóricas, não apenas no estudo da Educação 

Escola indígenas em específico, mas nas relações interétnicas de 

maneira geral, são apontadas pela autora como comuns nos estudos 

antropológicas. Estas teorias são expostas da seguinte maneira: 

 

Procuro mostrar como, nessas abordagens, a escola é 

analisadas 1) ora como “espaço ocidental que ameaça a 

sobrevivência indígena”, 2) ora como “espaço 

ressignificado de acordo com a cultura indígena”. Uma 

terceira alternativa, que é a que proponho neste artigo, 

considera a escola justamente como espaço de contato 

onde as diferenças interétnicas emergem e adquirem 

novos contornos e onde técnicas e conhecimentos 

provenientes de diferentes tradições podem ser trocados 

e, assim, reinventado46 (TASSINARI, p. 56. 2001). 

 

                                                 
44 No texto a frase também esta com aspas. 
45 Sobre a relação entre teoria antropológica e etnografia ler PEIRANO, M. Etnografia 

não é método. Horizontes Antropológicos, p. 377–391, 2014. 
46 Trecho com aspas conforme o texto original.  
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A proposta que Tassinari busca apresentar é fundamentada nas 

teorias formuladas por Fredrick Barth. Seu esforço é de estimular novos 

estudos que busquem apreender as escolas indígenas enquanto espaços 

de fronteiras em que sujeitos e conhecimentos étnicos estavam em 

fluxos. Portanto, “trata-se, indiscutivelmente, de um espaço de fluxo e 

troca de saber (p.65)”. Isso não significa que nestas relações não 

existam maneiras e tentativas de dominações ou de poder assimétrico. 

Mas sim, que nestas interações são estabelecidas “zonas interditadas” 

que manobram os conhecimentos em detrimento de interesses dos 

atores sociais em interações, dando novos sentidos aos conhecimentos 

ali em fluxos.  A autora conclui que “essas interdições não constitui 

meras barreiras estáveis, mas funcionam também de forma dinâmica, 

fornecendo material que vem reforçar diferenças ou manter distinções 

étnicas (TASSINARI. 2001 p. 68)”.  

Os artigos de Lopes da Silva e de Tassinari explicitam, de modo 

resumido, horizontes para estudos antropológicos da educação escolar 

indígena que até então, no início da década passada, era bem pouco, 

sobretudo no campo da Antropologia. Importante frisar que, tanto nas 

perspectivas, propostas por Tassinari quanto por Lopes da Silva, estar 

bem destacada a importância de etnografias, principalmente para 

conseguir uma interpretação sobre como cada grupo indígena reage 

frente à presença de uma força do Estado representada por meio da 

Educação Escolar Indígena, que até recentemente era considerada, 

quase que unanimemente, um instrumento de dominação.  

Os textos destas autoras buscam chamar a atenção de 

antropólogos para a temática. Não sei em que medida os “chamados” 

da coletânea tiveram influências na atenção prestada à temática por 

alguns pesquisadores. Mas é evidente que este fato emerge no campo 

de interações dos diversos grupos indígenas, seja de maneira exógena 

ou endógena, mas sem dúvida fomentada pela relação assimétrica de 

poder entre Estado47 e estes grupos.  O fato é que no campo da 

                                                 
47 Nesse sentido penso não apenas nas burocracias que demanda a existência de 

concursos para funcionários das aldeias e todo protocolo, como também as ideologias 
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Antropologia existem atualmente bastantes trabalhos etnográficos com 

orientações teóricas e metodológicas distintas, sobre a Educação 

Escolar Indígena.   

Outra coletânea, mais recente, organizada por Max Maranhão 

Piorsky Aires, publicada pela editora da Universidade Estadual do 

Ceará (EdUECE) em 2009, Escolas indígenas e políticas interculturais 

no nordeste brasileiro, reúne textos etnográficos sobre a Educação 

Escolar Indígena no nordeste dando seguimento, mesmo que 

involuntariamente, ao chamado  feito por Lopes da Silva de desenvolver 

uma Antropologia da Educação e fortalecer o arcabouço teórico da 

etnologia indígena no Brasil a partir da Educação Escolar Indígena por 

meio de etnografias. O trabalho como um todo trás como carro chefe o 

conceito de interculturalidade, ora enquanto práticas pedagógicas, ora 

como políticas públicas em função das quais se articulam os grupos 

indígenas.          

Buscarei destacar alguns dos artigos lá reunidos. Comecemos 

por Aires (2009) sobre as estratégias utilizadas por professores 

indígenas tapebas em “zonas de contatos”. Tal trabalho foi 

desenvolvido tendo como estratégia de pesquisa a abordagem 

“multilocal”, isto é, transitando por fontes distintas de conteúdos 

etnográficos que estavam de alguma maneira, relacionadas ao processo 

de “resgate cultural” dos índios tapebas no Ceará. É destacada a ação 

da arquidiocese como de extrema importância para o processo de 

rearticulação do grupo indígena Tapeba, durante as décadas de 1980 e 

1990, que estava invizibilizado em meio aos demais grupos sociais da 

região. Após o processo de democratização do Brasil e construção da 

Constituição Cidadã o grupo ganha mais um instrumento para a 

rearticulação enquanto indígenas, a educação escolar indígena.  

Na pesquisa de Aires (2009) a educação escolar indígena 

aparece como fundamental e importante para reelaboração de 

identidades do grupo dentro de uma relação com a modernidade sem 

                                                 
e tipos de conhecimentos que são determinadas pelo Estado a todos que estejam de 

algum modo subordinado ao sistema político-administrativo e econômico.   
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ser recaído numa intenção de “resgate cultural” produzidos por agentes 

de apoio a estes indígenas. Interessante que, por caminho paralelo ao 

que sugere as vontades de indigenistas em busca de sinais de distinções, 

também ansiados por outros grupos com os quais os tapebas estavam 

envolvidos, os professores indígenas reconstituíram as identidades 

tapebas a partir do hoje preocupados com o amanhã e não fazendo um 

saudosismo à memória para se produzir sinais diacríticos. Ao mesmo 

tempo em que se valia de elementos culturais políticos para a 

elaboração das diferenças como, por exemplo, o toré, imagens, festas, 

narrativas e textos sobre os indígenas, também se preocupavam com a 

imagem do “índio moderno”:  

 

Paralelamente, os professores geram uma infinidade de 

significados novos sobre “cultura”, pois não apelam a um 

referente étnico primordial, mas constroem suas 

identidades por meio da organização sistemática de 

materiais culturais oriundos de diferentes contextos, não 

exatamente fundados em meio ao acesso a memórias 

orais explícitas destes eventos (P. 48). 

 

A escola e os recursos que professores tapebas encontraram a 

partir dela foram utilizadas em busca da desconstrução das 

representações de índios “aculturados” ou menos autênticos que havia 

em vários núcleos sociais do município de Caucaia, fomentado em 

circunstâncias que o autor chama de “zona de contato”, isto é, espaços 

sociais onde as culturas se encontram, se chocam e se negociam dentro 

de uma relação assimétrica de poder (AIRES, 2009. P. 40). 

Temos nesta mesma coletânea o texto A Educação diferenciada 

como mediadora do processo de emergência étnica: o caso Potiguara 

da Serra das Matas de Silva Lima. Tal texto, já no inicio, comenta sobre 

um processo no qual experienciou parte dos grupos indígenas no 

nordeste, inclusive os Tapebas, mencionado acima. Tal processo é 

bastante conhecido na literatura acadêmica como emergência étnica em 

que grupos que vivenciaram um silenciamento resolvem assumir uma 

identidade étnica diante do Estado e de outros grupos sociais. Mais uma 

vez, assim como em Aires (2009), a Educação Escolar Indígena aparece 
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como dispositivo a partir do qual atores sociais se articulam por direitos, 

enquanto indígenas e podemos ver que tanto entre os Tapebas (AIRES, 

2009) quanto entre os Potiguaras (SILVA LIMA, 2009), a educação 

escolar foi uma maneira de desconstruir estigmas e produzir novos 

sentimentos de pertencimento étnicos diante de uma “emergência 

étnica”. 

Conforme Silva Lima,  

 

Para os Potiguaras, a escola diferenciada e o magistério 

indígena são vistos como espaços de aprendizagem onde 

a identidade se fortalece com a assimilação dos 

conteúdos ofertados, troca de experiências com os 

demais grupos indígenas, resgate e revitalização da 

cultura por via das pesquisas realizadas (2009, p. 80). 

 

Os trabalhos de Aires (2009) e de Silva Lima (2009) também 

trazem em comum as descrições da atuação de outros grupos sociais 

junto aos indígenas na construção de pautas de reivindicações por uma 

educação escolar indígena e por direitos étnicos mais gerais. Entretanto, 

o trabalho de Silva Lopes descreve a atuação da SEDUC como um 

elemento a mais no processo de emergência étnica, principalmente por 

meio da educação escolar indígena.  A construção das escolas e 

formação de professores indígenas no âmbito da SEDUC do Ceará é 

apresentada pela autora como fundamental e importante para os 

movimentos sociais e autonomias dos Potiguaras. Em caráter de 

considerações finais a autora destaca que, 

 

Para os Potiguaras, a escola diferenciada e o magistério 

indígena são vistos como espaços de aprendizagem onde 

a identidade se fortalece com a assimilação dos 

conteúdos ofertados, troca de experiências com os 

demais grupos indígenas, resgate e revitalização da 

cultura por via das pesquisas realizadas. A capacitação 

recebida os torna aptos para assumir não apenas as 

escolas indígenas, mas também a chefia e a organização 

da própria comunidade. Não por acaso as lideranças na 

serra das Matas são majoritariamente as pessoas que 
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atuam como professores nas escolas indígenas (SILVA 

LIMA, P. 80. 2009).       

 

Até aqui já foi possível percebermos que, se houve um momento 

em que a educação escolar entre indígenas foi negligenciada e 

percebida por lideranças e movimentos sociais como um instrumento 

de integração houve também, ou melhor, estar em curso uma 

reconfiguração no modo como ela é entendida.  Luciano48, em sua tese 

de doutoramento em Antropologia, seguindo uma compreensão 

semelhante aos citados anteriormente, argumenta que houve uma 

modificação na maneira como os grupos indígenas relacionam-se com 

a educação e, 

 

Por meio das suas organizações, os povos indígenas têm 

reivindicado a escola enquanto espaço de formação 

qualificada de seus dirigentes e membros para gerir 

projetos em suas terras e também e também para 

acompanhar a complexa administração da questão 

indígena no plano governamental distribuída em diversos 

ministérios além de garantir o exercício da cidadania 

local, regional, nacional e planetária (LUCIANO, 2011, 

p. 44). 

 

Porém, Luciano (2011), aponta que o modo como ela está nas 

legislações, pouco foi modificada desde seus projetos colonizadores e 

o pouco que se tem hoje é conseqüência de mobilizações indígenas e de 

outros movimentos sociais aliados. Fazendo um contraponto com o que 

foi descrito por Silva Lima (2009) a partir de sua etnografia no Ceará, 

a questão maior em relação a oferta de uma educação escolar indígena 

não se limita aos avanços ou estagnações das políticas públicas. É 

verdade e podemos perceber facilmente que o avanço no tocante as 

legislações foram sutis se comparamos o que se tem hoje com o que já 

havia no inicio da década de 1990, mas o caso dos Potiguaras e a 

                                                 
48 Tese de doutoramento em Antropologia Social no PPGAS/UNB com o título de 

Educação para manejo e domesticação do mundo entre a escola ideal e escola real: 

Os dilemas da educação escolar indígena no Alto Rio Negro  
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SEDUC do Ceará vem a mostrar que as efetivações dos direitos 

dependem das alianças políticas que indígenas conseguem estabelecer 

com gestores do governo em várias instâncias.   

Conforme Silva Lima (2009) não se trata de acreditar que as leis 

que estão postas sejam suficientes para uma justiça social com os 

indígenas, mas que levando em consideração uma morosidade 

característica no que diz respeito à execução das políticas públicas, e 

que os governos apresentam interesses específicos é preciso antes de 

uma revolução das leis e burocracias ter agentes do Estado com 

sensibilidades às questões indígenas para que façam valer as leis.   

Esta falta de desenvolvimento das leis e de suas efetividades, de 

acordo com Luciano (2011), existe em função de uma concepção que 

orienta tanto as políticas quanto as ciências, inclusive a antropológica, 

que deveriam ser rompidas para que haja um avanço justo. As 

concepções de distinto e antagonismo orientam as ciências ocidentais e 

viabiliza a construção de duas forças que poderiam ser complementares. 

Ainda conforme Luciano (2011, p. 95-103) no plano político nacional 

administrativo, tem inviabilizado a elaboração de legislações que 

compreendam as práticas e princípios educacionais de cada povo. 

Portanto, para Luciano, as formas de conhecimentos indígenas e não 

indígenas deveriam ser entendidos como complementares que 

tenderiam a fortalecer os dois lados desta dicotomia e não serem 

entendidos como oposto. Desta maneira, as políticas voltadas para a 

educação escolar indígena estariam a caminho do sucesso para ambos 

os lados (LUCIANO, 2011). 

Para tanto, Baniwa entende que as políticas devem ser 

fundamentadas no conceito de interculturalidade que supõe uma relação 

menos assimétricas entre formas diferentes de conhecimentos visando 

à construção de uma sociedade mais democrática em que valores 

culturais não sejam inferiorizados em detrimento de outros 

(LUCIANO. 2011 p. 98). O que é apontado por Baniwa em alguma 

medida já existe em termos de lei. A educação intercultural é o que 

preconiza a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. Porém, o que o autor enfatiza é que a interculturalidade 
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enquanto uma política democrática venha a favorecer uma relação 

democrática entre os conhecimentos e grupos que estão em contatos e 

isso não ocorre, segundo Baniwa.  

Não se trata de pensar que as leis que estão postas tenham honras 

em excelência. Mas, podemos entender que as políticas voltadas para a 

educação escolar indígena são fragilizadas mais em função da sua 

execução do que mesmo da maneira como está formulada. Um exemplo 

disso é o caso descrito por Silva Lima (2009) que comentei no texto 

acima em que a autora aponta que os Potiguaras avaliam positivamente 

a execução das políticas públicas relacionadas a educação escolar 

indígenas, destacando a atuação da SEDUC na articulação para o 

reconhecimentos étnicos deste grupo diante da sociedade e de outros 

setores do poder público, a construção de escolas (38 atualmente) e os 

cursos de magistérios indígenas (SILVA LIMA. 2009 p. 78). Bom, mas 

isso não significa dizer que exista uma harmonia entre os 

conhecimentos supostamente postos nas escolas indígenas no Ceará, 

também não sabemos se haveria esta relação democrática se as escolas 

fossem regidas pragmaticamente por leis orientadas pelo conceito de 

interculturalidade, conforme sugerido por Luciano. Mas, podemos dizer 

que para além das leis existem as forças e interesses dos governos que 

pouco se alinham aos grupos indígenas, como podemos perceber em 

vários outros estados. 

Baniwa também compreende desta maneira e diz que parte dos 

empecilhos que os grupos indígenas enfrentam no tocante a educação 

escolar é oriunda da dificuldade de mudança cultural por parte dos 

gestores, dirigentes políticos e dos técnicos, desde os que atuam na 

formulação das leis até os que atuam na execução delas, inclusive pela 

falta de formação destes agentes sobre as questões indígenas 

(LUCIANO, p. 100. 2011). Esta característica cultural, conforme 

menciona ele, é em função de uma falta de relação intercultural de fato. 

A interculturalidade em Luciano haveria de ter prosperidade para 

indígenas e não indígenas.     

Entretanto, a realidade que o autor destaca é que a Educação 

Escolar Indígena é apreendida pelos agentes envolvidos – indígenas e 
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pesquisadores – sobre três vieses. Na academia e nos setores de 

políticas públicas ela é entendida como um instrumento para o 

fortalecimento das identidades étnicas e culturais; Para parte das 

lideranças indígenas a escola deve ser um instrumento que leve os 

indígenas ao conhecimento que estar posto para não indígenas, 

inclusive o técnico e o científico; e aqueles que pensam na articulação 

entre essas duas possibilidades, isto é, a aquisição dos conhecimentos 

modernos, para usar o termo cravado por Baniwa, e o fortalecimento 

das identidades culturais de cada grupo (LUCIANO. 2011: 103).  

Diante da sugestão conceitual, ou seja, de interculturalidade e 

das formas que a educação escolar indígenas é apreendida, conforme 

colocou Baniwa, retiramos de seu trabalho uma provocação para a 

academia: O que temos aprendido com os grupos indígenas durante as 

pesquisas e com os trabalhos desenvolvidos não tem servido para 

nossas sociedades, ou pelo menos, para os grupos sociais com os quais 

temos contatos, os acadêmicos e institucionais? A resposta sendo 

negativa, a interculturalidade estaria a serviço apenas para os indígenas 

e a postura da antropologia não teria mudado muito em relação aos 

grupos indígenas e continua apreendendo os grupos enquanto objetos 

de pesquisa em que os resultados destas servem apenas para os grupos. 

Claro que existe, nos pesquisadores, a busca por justiça social da parte 

do Estado para estes grupos. Mas a bagagem de conhecimento que as 

etnografias oferecem não tem alcançado os espaços e limites 

necessários para que preconceitos, inclusive institucionais, sejam 

desfeitos e justiças sejam promovidas aos povos indígenas no que diz 

respeito ao reconhecimento na diversidade cultural na 

contemporaneidade.   

Voltando as considerações do que seria a escola indígena, ou 

qual sua função social, destacamos aqui o trabalho de Cavalcante 

(2009) A função social da escola Xucuru publicado na coletânea 

organizada por Max Maranhão, já citada anteriormente. Tal trabalho foi 

desenvolvido a partir do campo de interação dos Xucuru de Ororubá no 

Sertão pernambucano.  No início do texto, a autora destaca que a 

escolarização entre os Xururú faz parte de um projeto de futuro que 
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estes estão a construir. Tal projeto “se baseia, fundamentalmente, na 

ideia de uma escola para ‘formar guerreiros’49 (CAVALCANTE. 2009: 

137)” e os Xucuru, conforme fala a autora, utilizam a educação escolar 

indígenas para uma mobilização social do grupo tanto para um ativismo 

diante dos governos, quanto para uma reinvenção social sistematizando 

os anseios e valores do grupo com a educação escolar diferenciada, 

chamado pela autora de “pedagogização”.  

As constatações etnográficas de Cavalcante (2009) se diferem 

das de Baniwa, este último percebe certa passividade entre grupos 

indígenas brasileiros ser ainda um pouco dispersos quanto a elaboração 

de estratégias para li dar com o Estado (LUCIANO, 2011: 99-100), Para 

Cavalcante,  os Xukuru se articularam a partir da educação escolar 

indígena como estratégia de formação de índios “guerreiros”  instruídos 

para a luta, e sob a liderança do Cacique Xicão se mobilizaram em busca 

destes direitos a cidadania se desvinculado, ainda que não oficialmente, 

do poder tutelar da FUNAI (Fundação Nacional do Índio). Formar 

guerreiro é formar sujeitos por meio da escolarização indígena para 

atuar na luta por direitos e para isso é importante o desenvolvimento de 

uma educação escolar que construa uma articulação entre 

conhecimentos escolares e indígenas.  

Como parte deste processo Cavalcante destaca a 

“pedagogização”, isto é, a transformação de assuntos e temas que não 

são necessariamente escolares em conteúdos a serem trabalhados em 

salas de aulas como, por exemplo, as retomadas, a consideração do 

calendário das tradições do grupo, maneiras própria de avaliações – 

além do método convencional –, a história, a geografia e a importância 

de seus guerreiros (CAVALCANTE. 2009: 149). Para que a escola 

forme guerreiros os professores indígenas também atuam como 

guerreiros, isto é, tem um diferencial dos professores não indígenas, a 

começar pelo manejo do conhecimento sobre o próprio povo. Enquanto 

o professor não indígena “forma para arranjar empregos”, “reproduz o 

que diz a Seduc”, “não sabe a história do nosso povo” e “caminha só” 

                                                 
49 As aspas estão em conformidade com o texto citado. 
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os professores indígenas “tem autonomia para ensinar”, “utiliza como 

instrumento a mãe natureza”, “tem compromisso na escola e na aldeia”, 

“ensina a cuidar da terra”, “ensinas as leis” e “caminha com as 

lideranças” (CAVALCANTE. 2009 p. 146). Portanto, os professores 

são guerreiros que formam outros guerreiros que contribuirão para a 

luta do povo Xukuru. 

Mesmo que não seja destaque no texto a importância da 

formação acadêmica entre professores indígenas, de algum modo 

Cavalcante (2009) nos provoca a esta reflexão. Em função da 

diversidade de organização social e cultural e também dos processos 

históricos que dão aos grupos experiências e concepções distintas já é 

de se esperar que trabalhar a interculturalidade na formação de 

professores indígenas de diversos grupos étnicos em um mesmo 

magistério seja um enorme desafio, sobretudo se levarmos em conta 

que cada grupo pode ter um projeto de futuro específico.  Portanto, 

como destacado por Grupioni (2006), “para que este processo encontre 

bom termo, muitas discussões têm ocorrido em todo o Brasil, no sentido 

de se definir um currículo para esse magistério intercultural, a partir da 

realidade de cada segmento de professores indígenas em formação 

(GRUPIONI. 2006. P 49)”.  

Desafios que requerem habilidades dos professores acadêmicos 

que estejam envolvidos nessas formações, inclusive, levando em conta 

o que descreve Grupioni, estes cursos têm no seu bojo pedagogias com 

aspectos democráticos visto que a construção dos cursos ocorre a partir 

da atuação dos indígenas com a produção de materiais didáticos com 

diversas temáticas e de diversas disciplinas, materiais estes que 

possivelmente serão utilizados na educação escolar indígena 

(GRUPIONI. 2006. P 49).  Porém, ainda de acordo com Grupioni, as 

alternativas para tais desafios devem ser encontradas a partir das 

experiências locais levando em consideração a heterogeneidade. 

Inclusive no que diz respeito aos projetos de futuro que cada grupo 

pretende para suas comunidades. Portanto, estes magistérios devem 

possibilitar a formação de professor-pesquisador como destacado no 

texto de Paladino sobre a formação entre os Guarani/Kaiowá (2000 p. 
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50). O magistério para estes professores deve levar em consideração a 

interculturalidade e os projetos de futuro, as dificuldades, 

possibilidades e demandas que cada grupo apresente por meio de suas 

lideranças e professores. 

Como já destacado por Luciano ao dar ênfase aos grupos 

indígenas do Alto Rio Negro (LUCIANO. 2011), não existe um 

entendimento único entre os diversos grupos indígenas sobre como a 

escolarização deve contribuir positivamente para suas comunidades. 

Uns pretendem que ela fortaleça as identidades étnicas, outros 

pretendem apenas aprender as disciplinas escolares por considerarem 

que são portadores das próprias culturas (LUCIANO. 2011 p. 103). 

Vejamos que, levando em consideração o que destacam estes dois 

autores (GRUPIONI. 2006; LUCIANO. 2011), podemos entender que 

o ensino intercultural a de se intensificar nos cursos de licenciatura 

indígenas por envolver uma multiplicidade de sujeitos de grupos étnicos 

que trazem consigo projetos de futuros diferentes envolvendo a 

educação escolar indígena e quando atuam em suas comunidades tem a 

responsabilidade de balizarem estes conhecimentos conforme projetos 

de futuro para a comunidade. 

O que Cavalcante revela por meio da etnografia entre os Xukuru 

de Ororubá (2009), Grupioni (2006) também aponta em suas reflexões 

sobre a função dos professores indígenas em suas comunidades.  A 

partir do trabalho de Cavalcante, entendemos que professor “guerreiro” 

é o que consegue articular as pautas da escolarização convencional com 

as pautas Xucuru, inclusive desenvolvendo trabalhos de enaltecimento 

das praticas culturais da comunidade por meio da escolarização, 

estratégia denominada de “pedagogização”. Sem apresentar dados 

etnográficos, mas fundamentado em suas experiências sobre e entre os 

grupos indígenas, Grupioni destaca esta função nos professores e diz 

que, 

 

Em muitas situações cabe ao professor indígena atuar 

como mediador e interlocutor de sua comunidade com os 

representantes do mundo de fora da aldeia, e com a 

sistematização e organização de novos saberes e práticas. 
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É dele também a tarefa de refletir criticamente e de 

buscar estratégias para promover a interação dos diversos 

tipos de conhecimentos que se apresentam e se 

entrelaçam no processo escolar: de um lado, os 

conhecimentos e saberes escolares, a que todo estudante, 

indígena ou não, deve ter acesso, e, de outro, os 

conhecimentos étnicos, próprios ao seu povo, que se 

antes eram negados, hoje assumem importância crescente 

nos contextos escolares indígenas (GRUPIONI. 2006 p. 

53). 

 

Dada suas especificidades, podemos destacar que vários textos 

já destacados aqui (AIRES. 2009; BANIWA. 2011; CAVALCANTE. 

2009; GRUPIONI. 2006; SILVA LIMA. 2009) apontam para os 

professores indígenas como responsáveis por promover a 

interculturalidade nas práticas escolares como também utilizá-las na 

construção de sujeitos indígenas fundamentados em tipos ideais de 

professores e de “guerreiros” para suas respectivas comunidades, 

inclusive na inter-relação com setores governamentais conforme os 

interesses de cada grupo indígena. É preciso destacar que a busca por 

conhecimentos acadêmicos e científicos não se limita apenas a 

formação de professores. Várias outras profissões são pleiteadas por 

indígenas a partir de projetos e iniciativas de grupos sociais que atuam 

junto aos indígenas como, destacado por Souza Lima (2007 p. 16-17-

18). 

Este mesmo autor (SOUZA LIMA, 2007) ao comentar sobre as 

demandas de indígenas pelo Ensino Superior argumenta que existem 

dois vieses que fundamentam estas buscas e que, embora abordados 

separadamente, estão historicamente entrelaçados. Um é o fato de, com 

o advento dos direitos constitucionais (BRASIL. 1988) e 

consequentemente a LDB (93/94. 1996), as populações indígenas 

passaram a ter acesso à educação escolar em suas comunidades e com 

especificidades necessárias para uma relação adequada entre os 

conhecimentos indígenas e não-indígenas que resultou em uma 

quantidade maior de crianças e jovens escolarizados. O outro é que com 

escolarização desses jovens o Ensino Superior ficou mais próximo dos 
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indígenas, embora Souza Lima (2007) aponte que, em 2007, apenas 

2,9% dos indígenas cursavam o Ensino Médio em suas comunidades e 

eram expostos a toda sorte em escolas convencionais, a escolarização 

tem ofertado a possibilidade de se acessar o Ensino Superior (SOUZA 

LIMA) e consequentemente um processo de descolonização 

promovidas por intelectuais e sujeitos de diversos movimentos 

indigenista que mesmo com a melhor das intenções acabam por cometer 

uma ação de tutela perante estes grupos. De acordo com Souza Lima, 

88% dos professores em escolas indígenas eram indígenas segundo 

dados do Censo Escolar de 2005 (2007 p. 15). É provável que estes 

números estejam defasados tendo em vista que faz 13 anos que foram 

publicados, mas nos demonstram quais são as pretensões dos sujeitos 

indígenas com o Ensino Superior. 

As conquistas por direitos já fazia parte do projeto de futuro 

comum aos diversos grupos indígenas e a educação escolar indígena faz 

deste projeto e conta com a formação acadêmica de alguns indígenas 

para demarcar um território intelectual e prático na formação escolar 

das crianças e jovens das respectivas comunidades. Formações que, 

mesmo que se der no plano individual, tem um viés coletivo como 

demonstra Cavalcante (2009) ao falar da formação de “guerreiros” 

Xukuru de Ororubá e Souza Lima (2007) que comentando as políticas 

públicas diferenciadas na transição do governo de FHC para Lula diz 

que tais políticas devem ser viabilizadas “levando em consideração a 

necessidade de instituir uma política voltada para povos, isto é, capaz 

de beneficiar, mais do que indivíduos embora que por meio deles, 

coletividades que pretendem manter-se culturalmente diferenciadas 

(SOUZA LIMA. 2007 p. 18).  

Como exemplo do que Souza Lima está chamando atenção 

podemos destacar a biografia de, pelo menos, dois indígenas que por 

meio dos conhecimentos e valores acadêmicos tem se destacado em 

função das questões indígena, inclusive com produções acadêmicas.  

Tanto Luciano já citado acima (2011), quanto Tonico Benites fazem 

parte de uma geração de indígenas escolarizados que se destacam por 

serem vozes indígenas na academia e por terem o domínio das 
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ferramentas teóricas e metodológicas da Antropologia Social. Luciano 

(2011), já mencionado anteriormente, orientado pelos conceitos de 

interculturalidade e multiculturalismo trás análises acerca dos desafios 

que agentes do Estado, indígenas ou não, enfrentam para o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para Educação Escolar 

Indígena e os que enfrentam os indígenas diante destas políticas. A 

dissertação de mestrado de Tonico Benites (2009)50 busca trazer as 

compreensões e que alguns indígenas tem da educação escolar 

indígenas, enquanto uma instituição social externa e destaca que tal 

instituição, mesmo sendo aceita por lideranças, ainda é entendida 

enquanto alheia por uma parcela Ava Kaiowá (2009 p. 15).  

Para tal análise Benites dar ênfases as tradições de 

conhecimentos que estão em conflito quando estão em relação os 

conhecimentos indígenas e escolares. Fundamentado nas propostas 

teóricas de Fredrick Barth, Benites destaca que os diversos grupos 

indígenas compreendem os fatos contemporâneos a partir de suas 

experiências religiosas e políticas que estão entranhadas as 

organizações sociais das famílias Ava Kaiowá (BENITES 2009). Ao 

destacar um trecho de entrevista, o autor diz que,  

 

Neste sentido, o próprio kaiowá reconhece que não existe 

um modo de ser e viver homogêneo, visto que houve 

contato com diversos grupos sociais e apropriação de 

elementos culturais não-indígenas presentes na região. 

Claramente é entendido que apesar de incorporação dos 

elementos culturais e saberes do Karai reko, não se 

deixariade ser Ava Kaiowá (BENITES 2009 p. 50). 

 

Entretanto destaca que existem conflitos entre as maneira de se 

educar dos Ava Kaiowá e as que foram instauradas a partir da 

implantação de escola entre ainda nas missões do SPI e em seguida pela 

FUNAI e as missões evangélicas que buscava por meio do letramento 

                                                 
50 Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia Social (PPGAS) do Museu Nacional – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), com o título “A escola na ótica dos Ava Kaiowá: impactos e 

interpretações indígenas”. 
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fragilizar as identidades étnicas com métodos e técnicas de ensino 

totalmente destoante das comuns as famílias Ava Kaiowá.  

De acordo com Benites, o grupo étnico é dividido entre famílias 

extensas e cada comunidade é formada por uma destas famílias que tem 

particularidades no modo como se organizam.  Mas em geral composta 

por cerca de três gerações, avós, filhos/filhas noras e netos e os 

conhecimentos são transmitidos a partir das narrativas dos avôs e avós 

no âmbito familiar e de acordo com as experiências e vivencias que 

tiveram em cada momento histórico de maneira repetitiva e detalhada 

nas relações domesticas cotidianas (BENITES 2019 p. 43). Também 

são transmitidos outros conhecimentos a partir da divisão 

social/familiar do trabalho como nas pescas e nas caças em que são 

apresentados aos neófitos os significados dos espaços como, por 

exemplo, dos rios e matas (p. 44). De acordo com Benites estas práticas 

constituem processos de transmissão de conhecimento. Mas para alem 

destas, outras técnicas são utilizadas para a transmissão e construção de 

pertencimento étnico. 

Benites destaca que,  

 

Como metodologia educativa é transmitida a idéia de 

pertencimento ao grupo, além de uma aliança 

permanente, fortalecida por uma reciprocidade diária, 

fundamentada no princípio de dar e receber bens 

materiais e imateriais (pytyvõ ñangasa). Essa norma de 

distribuir e/ou dar os recursos e posteriormente receber 

não ocorre por meio de um ensino coercitivo e 

impositivo. Esta prática começa com as crianças e é 

reforçada no decorrer de processo de formação do jovem 

e do adulto. Tal continuidade é feita no cotidiano, através 

de conselhos, ensinamentos, reprimendas e fofocas (p 

59). 

 

São os pais, orientados pelos avôs e avós, os responsáveis 

diretos pela educação dos filhos e pela construção das personalidades 

das crianças e jovens fundamentadas nas regras e concepções das 

famílias extensas (BENITES p. 60). Todo este processo direciona as 

crianças, jovens e em seguida adultos, ao sentimento de pertencimento 
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a família extensa. São princípios educativos que ocorrem 

cotidianamente, diferentemente dos princípios organizativos ocidentais 

em que tempo e espaço são destinados para tarefas educacionais, ou 

pelo menos que acredita haver esta separação. De acordo com a 

etnografia de Benites a educação Ava Kaiowá é constante,contínua e 

“A lógica educativa decorre de uma situação de aconselhamento 

individual e coletivo (ñemoñe’e guasu) e diálogo diário (ñomongueta 

meme) com os seus membros sobre o modo de ser e viver adequado no 

contexto atual (p. 66)”, debatendo, criticando e refletindo sobre os fatos 

reais e fictícios, como também com posturas exemplares por parte de 

lideranças (p. 67).  

O modo de ensino ofertado nas escolas missionárias ou nas 

escolas fora das aldeias para quais eram levados alguns indígenas eram 

diferentes das pedagogias das famílias indígenas. Inclusive, nas escolas 

próximas as aldeias eram acolhidas crianças de linhagens familiares 

rivais e de algum modo estimulavam conflitos e para que isto não 

ocorresse famílias orientavam seus filhos a terem comportamentos 

conforme a personalidade da família extensa. Na década de 1990, 

descreve Benites, alguns jovens eram selecionados para estudar fora das 

aldeias, visto que a escolarização nas aldeias era apenas até a 4° Série. 

O critério para esta seleção era as alianças com pessoas que ocupavam 

o cargo de “capitão” nas aldeias e quando retornavam pleiteavam 

cargos ofertados por instituições públicas por indicação dos próprios 

capitães (BENITES 2009 p. 82). Na análise de Benites isto provocou 

novos tipos de conflitos: “Nesse sentido, obviamente começou a surgir 

uma disputa e conflitos pelo poder de “capitão”, que era considerada 

uma garantia de indicar os parentes escolarizados aos cargos 

assalariados, visto como acesso aos recursos externos provenientes de 

órgãos públicos (p. 82 )”. 

Ao passar do tempo e com a formação escolar de indígenas foi 

também se desenhando à categoria de professor indígena e as 

reivindicações de lideranças por professores que fossem das próprias 

aldeias, principalmente com apoio de instituições não-governamentais 

como, por exemplo, o CIMI (Conselho Indigenista Missionário). 
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Vejamos que assim como outros trabalhos citados acima (AIRES. 2009; 

LUCIANO. 2011; CAVALCANTE. 2009; GRUPIONI. 2006; SILVA 

LIMA. 2009) os professores indígenas são compreendidos como os que 

têm o potencial de ofertar uma escolarização para seus grupos. A escola, 

de acordo com Benites, não deixou de ser entendida por muitos como 

maléfica e desrespeitosa aos princípios educacionais por trazer 

elementos que não fazem parte dos Ava Kaiowá. Entretanto, é 

reivindicada por outros por entender que é um instrumento de 

articulação e negociação de saberes, como aparece também em todos os 

outros trabalhos citados anteriormente. 

É preciso destacar também que o professor é concebido de 

maneiras diferentes em alguns destes trabalhos. Ás vezes aparece como 

um pedagogo qualificado nos dois modos educacionais, ou seja, 

indígena e ocidental. Outras vezes, como alguém que deve ocupar os 

cargos por uma questão de poder. Entretanto, em todos os trabalhos, 

tanto a educação quanto os professores indígenas aparecem como 

categorias que foram adequadas as organizações sociais e ao decorrer 

deste processo de apropriação da escola passaram a ser demandadas por 

lideranças e vários sujeitos indígenas.   

É fato que por muito tempo foi o meio que o Estado – em suas 

diversas corporificações – utilizou em seus empreendimentos com 

argumentos de “civilizar”, “educar”, “salvar”, catequizar e 

homogeneizar todos os grupos e ainda utiliza-o desta maneira. Todavia, 

a bibliografia sobre a escolarização entre grupos indígenas nos permite 

dizer que ela não só estar entre os diversos grupos, como também é 

demandada por alguns agentes dos diversos grupos indígenas que, 

amparado por leis especificas resultante de muitas articulações, fazem 

dela uma Educação Escolar Indígena como vimos acima. 

De acordo com Tassinari (2001), a educação escolar entre 

indígenas no Brasil, por bastante tempo foi negligenciada por muitos 

pesquisadores, pois dispensaram poucas páginas ou linhas de seus 

trabalhos para comentar a Educação Escolar.  Entretanto, atualmente, 

ela tem provocado bastantes pesquisadores, inclusive na área do 

conhecimento antropológico. De tal modo que podemos dizer que hoje 
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já podemos ter algumas considerações acerca do que a escola representa 

para diversos grupos indígenas. Muitos dos trabalhos percorrem 

caminhos teóricos e metodológicos diferentes, entretanto, a maioria 

fundamentada em etnografias junto a grupos indígenas distintos, 

portanto com resultados bem diversificados, de modo que vem 

enriquecendo não apenas as bibliotecas dos programas de pós-

graduações com dissertações e teses etnográficas, mas também os 

debates e entendimentos do que é uma educação escolar indígenas 

visando melhoria, ampliação e desenvolvimento das políticas públicas 

voltadas para a questão que, com freqüência, conflitam com questões 

étnicas que, em função da variação nos modos de organização social, 

dificilmente se enquadra nas demandas burocráticas do Estado51, 

destacando as diversas maneiras de articulação dos atores sociais sem 

silenciar o poder de dominação do Estado que estar sempre nestas 

relações. Concordando com Paladino (2000 p 41), tenho a compreensão 

de que a Escola não deixou de ser um elemento externo aos grupos 

indígenas a partir do momento que eles passaram a reivindicá-la. Pelo 

contrário, ela passa a ter legitimidade a partir da demandas de alguns 

indígenas, inclusive esta presença pode alterar a organização social 

(PALADINO 2000 p 41) destes grupos e provocar conflitos em função 

da maneira como ela é compreendida pelos atores sociais, como bem 

descreveu Benites (2009).   

Como vimos no material revisado acima a Educação Escolar 

Indígena faz parte do processo social pelo qual passam grupos 

indígenas e dentro das últimas duas décadas ela tem sido bastante 

explorada por pesquisadores que se sentem provocados pelo campo de 

interação entre estes atores sociais que aos poucos e com muitas lutas 

tem visto minimamente a efetivação das políticas públicas de Educação 

                                                 
51 Destaco em especial algumas questões comentadas por técnicos do Setor de 

Diversidade da Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Estado de Alagoas – 

SEDUC.  Por exemplo, a criação de uma Comissão para a criação do cargo de 

professor indígena para em seguida lançar um edital para concurso público específico; 

a construção conjunta de um parâmetro curricular e a possibilidade da produção de 

um livro didático específico.   
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Escolar Indígena. Entretanto, ainda há bastante o que ser estudado para 

se preencher lacunas ao mesmo tempo em que vão surgindo novas 

demandas que nos provocam. 

Portanto, a questão que me orienta neste projeto é em busca de 

compreender quais são os mecanismos ou estratégias que professores e 

alunos, lideranças políticas e religiosas, além de outros atores sociais da 

comunidade, utilizam para se relacionarem com a Educação Escolar e 

fazer dela indígena. Esta questão é desdobrada levando em 

consideração que a Educação Escolar não fica ilhada nos 

compartimentos da escola ou sala de aula e transita por diversos campos 

da comunidade.  

Aqui se tem a compreensão de que a escola é um espaço de zona 

fronteiriça por nela estar em trânsito duas tradições de conhecimentos 

diferentes. Mas é importante destacar que quando falo que a escola é 

uma zona fronteiriça não estou concluindo ou alimentando expectativas 

de encontrar uma escola em que os conhecimentos indígenas e escolares 

estão evidentemente articulados e sim que, um está presente por ser a 

escola uma instituição social Ocidental, com um sistema de ensino, um 

currículo comum a todos os sistemas ou grupos sociais, com um 

material didático suficiente para disseminação de conhecimentos e 

ideologias universais, ao mesmo tempo em que atores sociais indígenas 

(alunos, professores e todo corpo profissional) estão em relação de 

conflito e harmonia com estes conhecimentos.  Estes atores sociais têm 

em seus corpos, em alguma medida, internalizado as concepções, 

filosofias, memórias que dão sentidos as identidades étnicas e 

familiares, portanto fazendo da escola uma Escola Indígena. 

Entendo que escola ganha o atributo de específica, diferenciada 

e indígena a medida que é personificada  por alguns atores sociais que 

ocupam e atribuem a ela função social, essa função social pela qual se 

orientam professores, coordenadores, lideranças políticas e religiosas, 

pais e alunos podem ser diferentes se considerarmos que uma 

comunidade pode ser por dividida em famílias que tem experiências 

diferentes, e que os atores sociais provavelmente interpretam a 
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escolarização de modos diferentes conforme suas trajetórias 

particulares. 
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ALIENAÇÃO PARENTAL: VIOLAÇÃO DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Letícia Lima Araújo52 

Vitor Gomes da Silva53 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo foi pensado a partir de uma realidade 

presenciada onde apontou-se características típicas da prática de 

Alienação Parental. Assim, surgiram indagações sobre como a 

legislação atual brasileira trata o assunto e quais seus encaminhamentos 

para a proteção do menor.  

A prática foi regulamentada com a promulgação da lei n. 12.318 

de 2010 munindo os operadores do Direito de encaminhamentos para 

caracterização e punição de tal ação, com o fito de proteger o menor, 

vítima do abuso praticado por um dos seus progenitores. 

No momento de dissolução conjugal tornam-se evidentes vários 

conflitos entre o até então casal. Entre eles a disputa de atenção dos 

filhos, para os casais que os têm, praticando o ato de Alienação Parental, 

mesmo que de forma inconsciente, pensando apenas em atingir o ex-

conjuge.  

Fica evidente que na prática da Alienação Parental o objetivo do 

alienador é afastar o menor do convívio com o outro genitor, utilizando 

de sua influência para lograr êxito em sua atuação. 

Nessa lide, encontra-se o menor que tem alguns de seus direitos 

violados, pois não reconhece seus genitores como ex-pais. 

                                                 
52 Pedagoga. Discente do Curso de Graduação em Direito na Faculdade Raimundo 

Marinho. E-mail: lelima.7@hotmail.com 
53 Agente Penitenciário. Mestrando em Educação pelo PPGE/CEDU/UFAL. 

Docente do curso de graduação e pós-graduação na Faculdade Raimundo Marinho: 

rotivgomes@gmail.com. 

mailto:lelima.7@hotmail.com
mailto:rotivgomes@gmail.com
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Independente da relação conjugal destes os direitos do menor devem 

ser observados e garantidos. 

Neste artigo será abordado o contexto histórico e familiar para 

o surgimento da Alienação, seu conceito, causas e consequências. Para 

a escrita do presente texto, além da legislação em vigor, autores como 

Fábio Vieira Figueiredo, Analícia Martins de Sousa, Leila Maria 

Torraca de Brito foram consultados como pesquisadores sobre o 

assunto. 

O fato é que a prática da Alienação Parental pode existir em 

litígios com a presença de menores. Os operadores do Direito precisam 

estar atentos a tais atos, e há pequenos indícios de tal ação tomar os 

encaminhamentos cabíveis, preservando os direitos do menor, vítima 

da Alienação, além de punir seu alienador. 

 

BASE HISTÓRICA 

 

Um dos desafios da vida familiar é tornar-se casal. A formação 

da conjugalidade envolve diferentes contextos e fatores que tem 

influência direta na relação. O casamento, requer que duas pessoas com 

rotinas diversas se alinhem, encontrem numa série de atividades diárias, 

reordenando a vivência individual com o objetivo de construir uma 

história de vida compartilhada e uma personalidade conjugal. O 

contexto no qual os cônjuges estão integrados tem influência direta no 

modo de organização do casal e da nova família. Assim, o casamento 

não se limita aos vínculos interpessoais estabelecidos por duas pessoas, 

ele diz respeito a um contexto mais amplo, no qual o casal está inserido. 

A Constituição Brasileira de 1988 nos apresenta em seus artigos 

226 e 230 declarações a cerca da entidade familiar, sendo os parágrafos 

3º e 4º definidores do termo. Apresentando a família como a primeira e 

a mais importante instituição da sociedade humana, considerada como 

um agrupamento cultural que existe antes do Estado e está acima do 

Direito, sendo base da sociedade que goza de proteção especial deste. 

Reconhecendo inclusive a união estável entre homem e mulher: 
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“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado. [....] 

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a 

união estável entre homem e 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.” 

 

Já no Direito Civil, a partir da leitura do artigo nº 1.511, percebe-

se que a entidade família é aquela que deriva do casamento, através de 

pessoas que possuam uma relação de consanguinidade. Assim será 

formada pelos cônjuges e seus descendentes diretos, assegurando a 

existência das sociedades seguintes:  

 

“Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de 

vida, com base na igualdade de direito e deveres dos 

cônjuges.”  

 

A legitimidade da família estava condicionada ao casamento 

civil, sem existir qualquer menção ao casamento religioso, sendo este 

usado intencionalmente para validar a família, como visto no artigo 

229, in verbis: “criando a família legítima, o casamento legitima os 

filhos comuns, antes dele nascidos ou concebidos” 

Com o passar do tempo, contemplou-se que a família brasileira 

passou por consideráveis transformações conceituais e estruturais, 

sendo acolhida pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo n. 226, 

ao reconhecer outras formas de constituição familiar garantindo-as a 

proteção do Estado. Como visto no Recurso Extraordinário 

646.721/2017, Rio Grande do Sul, onde o relator ministro Roberto 

Barroso expõe que: 

 

1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas 

de família legítima, além da que resulta do casamento. 

Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante 

união estável, hetero ou homoafetivas. O STF já 

reconheceu a “inexistência de hierarquia ou diferença de 



- 250 - 

qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de 

um novo e autonomizado núcleo doméstico”, aplicando-

se a união estável entre pessoas do mesmo sexo as 

mesmas regras e mesas consequências da união estável 

heteroafetiva. (BRASIL, 2017) 

 

A mudança dos costumes sociais conduziu a uma verdadeira 

transformação das relações familiares. Os novos modelos de família 

unem-se a um padrão dominante de valores sendo acolhidos pela 

doutrina brasileira que estabelece um rol extenso de famílias. Dentre 

elas, elenca Flavio Tartuce (2017, p. 35): 

 

a) Família matrimonial: decorrente do casamento. 

b) Família informal: decorrente da união estável.  

c) Família homoafetiva: decorrente da união de pessoas 

do mesmo sexo, já reconhecida por nossos Tribunais 

Superiores, inclusive no tocante ao casamento 

homoafetivo.  

d) Família monoparental: constituída pelo vínculo 

existente entre um dos genitores com seus filhos, no 

âmbito de especial proteção do Estado. 

e) Família anaparental: decorrente “da convivência 

existente entre parentes ou entre pessoas, ainda que não 

parentes, dentro de uma estruturação com identidade e 

proposito” (...).  

f) Família eudemonista: conceito que é utilizado para 

identificar a família pelo vínculo afetivo (...). 

 

Por consequência dos novos momentos constitucionais foram 

editadas novas leis que garantem direitos e deveres desta forma uma 

formatação diferente de família, como fito de possibilitar aos seus 

componentes o máximo de bem estar e os demais direitos mencionados 

pela Constituição Federal/88, entre elas a atualização do texto da Lei n° 

6516/77, relativa à separação judicial e ao divórcio. Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), Lei nº 8069/90, a normatização do 

reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, Lei nº 8560/92, 

as leis da União Estável 8971/94 e 9278/96, conferindo aos 

companheiros direitos de alimentos e a herança, dentre outras.  

https://jus.com.br/tudo/casamento-homoafetivo
https://jus.com.br/tudo/casamento-homoafetivo
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Independente da instituição, a família, seja por vontade ou por 

morte, será rompida, fixando o legislador, tanto no direito da família 

como no das sucessões, os reflexos dessa dissolução. 

No que tange o aspecto patrimonial e o efeito pessoal, 

especificadamente quanto à pessoa dos filhos menores. A lide 

apresentada nesse momento, independente dos motivos que 

provocaram o rompimento do casamento ou da união estável, buscando 

definir sobre a guarda fixada no melhor interesse para o menor.  

Com a descontinuação da vida conjugal, quando um dos 

cônjuges não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, o 

sentimento de rejeição, de traição, surge um desejo de vingança que 

estimula um processo de destruição, de desmoralização do ex-parceiro.  

Tal situação, poderá ser tipificada como alienação parental, 

estando presente no processo que envolva a guarda e o direito de 

convivência com relação ao filho menor.  

As alegações contra um dos genitores não podem passar 

despercebidas no curso da separação, pois podem ser verdadeiras. Bem 

como as providencias devem ser tomadas, no mesmo tom devem ser 

considerados que as pregações podem ser falsas. Dessa forma, 

fomentando a alienação na relação genitor x filho. 

O ato, da alienação parental, consiste numa intervenção, 

podendo ser psicologia ou/e social, na formação da criança ou do 

adolescente por um de seus progenitores que mantenha a criança sobre 

sua autoridade para que repudie o outro genitor causando prejuízos ao 

vínculo com este, conforme o Art. 2º da Lei 12.318 de 2010, que diz: 

 

Art. 2o Considera-se ato de alienação parental a 

interferência na formação psicológica da criança ou do 

adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, 

pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente 

sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que 

repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento 

ou à manutenção de vínculos com este.  

 

No Brasil, o assunto ganhou força com a promulgação da Lei 

12,318, de 26 de agosto de 2010, que surgiu da necessidade, de conferir 
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maiores poderes aos juízes, a fim de se preservar os direito 

fundamentais da criança e do adolescente, vítimas de abusos causados 

por seus responsáveis, punindo ou inibindo eventuais descumprimentos 

dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrentes da tutela ou 

da guarda do menor.  

Alienar uma criança com fatos falsos visando unicamente 

afastá-la de um dos genitores se tornou algo repudiado. Os casos 

carecem de um estudo detalhado, evitando erros. Assim, ao se deparar 

com tais alegações, o magistrado deve estar atento e fazer os 

encaminhamentos necessários, pois tais alegações podem ser, ou não, 

um esforço pejorativo do alienador. Inicia-se aqui um trabalho árduo, 

com astucia e sabedoria, para coibir a prática do ato, propiciando o 

desenvolvimento integral da personalidade da criança e/ou do 

adolescente. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Pensar sobre uma síndrome que se manifesta especificamente 

em situação de litígio conjugal requer um afastamento em relação a ela, 

para observar os fatores de sua existência. A Síndrome da Alienação 

Parental é um transtorno, que surge, principalmente, em situações de 

disputa pela guarda de filhos. Vai além de uma lavagem cerebral, visto 

que inclui fatores conscientes e inconscientes que induziriam um 

genitor a encaminhar seu filho para o desenvolvimento da síndrome.  

Para identificá-la é indispensável a participação da criança em 

difamar, desrespeitar e importunar um dos pais, situação que seria ideal 

e motivado pelo outro genitor. A criança corresponde de tal modo que 

expressa completa amnésia em relação as experiências positivas vividas 

com o progenitor alvo dos ataques. 

A Síndrome da Alienação Parental (SAP) surgiu como 

consequência de transformações ocorridas socialmente. Com o novo 

tratamento legal acerca do divórcio, onde deixou-se de priorizar a 

mulher quanto a guarda do filho menor, adotando preferencialmente, a 

guarda compartilhada e o critério de melhor interesse da criança. 
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Com o passar do tempo a SAP pode não representar somente o 

rompimento da relação da criança com o genitor alienado. O indivíduo 

com a síndrome, numa visão determinista, pode não ser uma pessoa 

saudável, acarretando problemas futuros em suas relações interpessoais 

com chefes, professores, namorados, etc. Acredita-se que crianças 

vítimas de SAP têm mais chances de desenvolver problemas mentais, 

resultando em comportamentos sociais mal adaptados. E, que 

provavelmente, no futuro se tornarão adultos alienadores.   

O genitor que leva uma criança a desenvolver esta síndrome 

comete uma forma de abuso emocional, que pode ser tão prejudicial 

quanto um abuso psicológico ou sexual. Este abuso pode externar 

manifestações as vezes sutis, mas que dificultam sua determinação.  

Diante da situação, surge a necessidade de apurar os fatos, com 

o auxílio de profissionais específicos, como pedagogos, psicólogos, 

assistentes sociais e psiquiatras, a fim de que o magistrado com base no 

processo se alimente de provas para que seja possível caracterizar a 

alienação parental, com o compromisso de afastar o menor do 

alienador. 

Perante os vários motivos que podem levar o alienador a tal 

prática, está entre os principais, o desejo de exclusividade da posse dos 

filhos, bem como, do alienante manter para si o amor exclusivo do filho, 

além do fato de julgar que o outro genitor não seja digno de receber o 

amor da criança, nessa esteira buscou o legislador elaborar um rol, 

meramente exemplificativo, de condutas promovidas pelo alienador 

que podem caracterizá-la, citados na Lei nº 10,318/10. 

Uma vez que essa síndrome não existe a partir de um objeto e 

sim, relativa a uma prática. Esse rol de atitudes exemplificadas na lei 

acima citada, contribuirá para sua constatação através da observação, 

da classificação e da análise do comportamento dos indivíduos e sua 

comparação com seu modo de agir anteriormente.  

Sendo assim, é fundamental indagar: quais consequências, a 

separação do casal, pode trazer a vida dos filhos afetando seu 

desenvolvimento? Antes do período referido para que a SAP aconteça, 

não havia disputas entre os ex-cônjuges?  
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DISCUSSÃO 

No momento de separação judicial, frequentemente, estão 

envolvidos conflitos e questões emocionais não resolvidas pelo, até 

então, casal. Diante dessa situação, percebe-se que houve a separação 

de fato do casal, porém não aconteceu a separação emocional. Os 

envolvidos no processo continuam alimentando sentimentos face a 

outra pessoa, seja de raiva, traição, desilusão com o período do 

casamento, e uma vontade consciente, ou não, de vingar-se do outro 

pelo sofrimento vivido. 

Os filhos estão presentes nessa relação, presenciam e podem ser 

influenciados por tais sentimentos, recebem essa carga emocional 

existente no conflito. Sendo esta, por vezes, uma das dificuldades 

enfrentadas no momento do divórcio, quando se possui filhos, é a 

contradição de querer separar-se de alguém quando não poderá 

desligar-se totalmente, visto a parentalidade com os filhos em comum. 

Por vezes, as crianças são usadas como forma de atingir o ex-

parceiro, o que acaba provocando a maior duração do litígio. Nesse 

contexto, percebe-se que os desentendimentos do relacionamento, por 

vezes, não acabam com a separação do casal, os conflitos podem 

permanecer por alguns anos e influenciar as relações parentais. 

Nesse contexto, é essencial que a relação parental seja 

preservada. A forma como o casal encaminha questões relativas à 

separação pode ocasionar repercussões variadas sobre a experiencia 

vivida pelo filho a partir desse fato em sua vida. Porém, observa-se que 

a predisposição dos pais em manter a relação com os filhos fica 

ofuscado quando reativa os (des)afetos entre eles.  

A vida conjugal resulta na transformação de identidade dos 

parceiros. Assim, entende-se que o rompimento dessa relação não 

acontece de forma imediata. O andamento do rompimento sofrido pelo 

laço conjugal é acompanhado pela reformulação da identidade 

individual de cada ex-cônjuge. Homens e mulheres passam por esse 

processo de reconstrução, intensamente sofrido e com várias 

dificuldades, como viver e superar o luto pelo fim da relação. Esse 

evento é marcado por um grande abalo emocional, agregado a 



- 255 - 

existência de sentimentos negativos. Sendo, o maior momento de 

desestruturação de um, até então, sistema familiar.  

Na situação de separação conjugal com filhos, os ex-cônjuges 

não poderão escolher ser “ex-pais’. Assim, a relação não caba 

completamente com o divórcio. O casal continuará ligado por 

parentesco aos filhos, assim, com o desfecho do casal, pai e mãe devem 

assegurar a atribuição de pai e mãe junto aos filhos, já que, o vínculo só 

assume outros significados, passam a fortalecer o trato entre pais e 

filhos.   

Esta é uma circunstância que não envolve somente os pais, mas 

todo o contexto social em que a criança está inserida, podendo afirmar 

ou eliminar os adultos de suas funções parentais.  Em algumas 

situações, o conflito entre o casal não deve fundamentar o afastamento 

da criança de seu convívio familiar. O fator a ser levado em 

consideração no momento é o do interesse do menor. 

Em alguns casos, os filhos são envolvidos como “aliados”, 

“espiões” ou tornam-se meio de desprezo ou rejeição entre eles. Por 

isso, faz-se necessário lembrá-los que a relação conjugal chegou ao fim, 

mas o vínculo parental continua, contudo, a relação parental aqui não 

se restringe a pai e mãe, e sim todas as relações familiares.  

O casal passa por um momento de construção para que haja a 

conjugalidade. Com o rompimento dessa relação, necessita-se que o eu-

individual seja reconstruído. Assim, o casal percorre um momento de 

restruturação da sua individualidade, homens e mulheres, geralmente, 

ao vivenciarem tal momento são alcançados por um grande abalo 

emocional e experimentam sentimentos negativos. 

O rompimento conjugal é por si só um processo que promove 

sofrimento a todos os membros do grupo familiar, esse conjunto de 

sentimentos negativos podem se expressar pela exclusão de um dos 

genitores da relação com os filhos ou, por meio da divisão dos filhos 

com um dos genitores, essas situações podem encaminhá-los para o fim 

de qualquer tipo de vínculo.  

O litígio entre o casal não impossibilita que estes estabeleçam 

uma relação positiva entre pais e filhos, os vínculos parentais e 
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conjugais podem estar mesclados nas situações de conflitos no grupo 

familiar, porém, as relações não devem depender da existência de 

conflitos entre eles.  

 

HIPÓTESE 

 

Diante do todo o contexto, a Lei nº 12.318/2010 traz 

encaminhamentos que devem ser tomados quanto a identificação da 

alienação apresentando caminhos processuais resguardando o interesse 

do menor protegendo-o dos exageros provocados pelo alienador, na 

busca de privar um dos genitores de manter contato com o filho pós 

divórcio, a criança e o adolescente gozam de direitos fundamentais 

registrados no Estatuto da Criança e Adolescente que diz: 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e de dignidade. 

(BRASIL, 1990) 

 

Dessa forma, a proteção do menor deve ser buscada 

independente das alegações fomentadas contra genitores e parentes, sua 

proteção e a garantia de seus direitos fundamentais devem ser o 

principal objetivo do poder judiciário diante de tais casos, o Parágrafo 

Único do artigo 3º do ECA determina a quais menores a lei se aplica: 

 

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei 

aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem 

discriminação de nascimento, situação familiar, idade, 

sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, 

condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, 

condição econômica, ambiente social, região e local de 

moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as 

famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela 

Lei nº 13.257, de 2016) 
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Os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana são 

assegurados a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação e 

independente de sua condição social. 

Qualquer defesa que se faça é indispensável a preservação dos 

direitos do menor na tentativa de amenizar os possíveis traumas 

decorrente do contexto da prática da alienação. Para tanto, exige uma 

equipe profissional especifica e preparada a fim de identificar os casos 

e dar os encaminhamentos cabíveis diante de tal situação. Faz-se 

necessário uma equipe multidisciplinar capaz de observar a situação em 

sua totalidade, capaz de identificar simples indícios do ato de Alienação 

Parental, visando a proteção da criança e/ou adolescente. Como afirma 

FIGUEIREDO, 2014: 

 

Importante confirmar que diante da complexidade do 

tema da alienação parental, há necessidade de um estudo 

multidisciplinar para a sua configuração e tratamento, 

bem como pelo interesse que está sendo discutido nos 

autos, a ação deverá correr o rito ordinário. 

(FIGUEIREDO, 2014, p. 92)  
 

As causas da Alienação Parental são inúmeras e geralmente 

provocada pelo genitor que possui a guarda do menor que, através de 

sua influência, busca denegrir a imagem do outro genitor, a fim de 

promover seu afastamento total do menor. Esses atos estão elencados 

no Artigo 2º da Lei nº 12.318/10, num rol exemplificativo.  

Diante das inúmeras causas para a prática da Alienação Parental 

faz-se necessário um estudo multidisciplinar através de profissionais 

capacitados, pois quanto antes sua caracterização for identificada mais 

rápido serão os encaminhamentos necessários para o reparo de 

possíveis danos causados pela prática e para pôr um fim a sua 

realização. 

Inserida nesse contexto, a criança é levada a deixar de conviver 

com um dos genitores da forma como convivia, modificando a sua 

rotina familiar sem nenhuma preparação prévia para tais mudanças. 



- 258 - 

Assim, o menor pode desenvolver algumas alterações em seu 

comportamento e sentimentos contra o outro genitor, podendo ainda 

apresentar distúrbios de natureza psicológica, tais como depressão, 

ansiedade, síndrome do pânico, apresentar baixa autoestima, 

dificultando seu relacionamento com as pessoas a sua volta e 

prejudicando seu desenvolvimento típico como criança e/ou 

adolescente. 

A Lei nº 12.318/10 orienta as medidas cabíveis a serem tomadas 

à figura do alienador, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal, em seu artigo 6ª que diz: 

 

Art. 6o Caracterizados atos típicos de alienação parental 

ou qualquer conduta que dificulte a convivência de 

criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma 

ou incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, 

sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou 

criminal e da ampla utilização de instrumentos 

processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, 

segundo a gravidade do caso: (BRASIL, 2010) 

 

Perante as provas produzidas nos autos caso seja confirmada a 

Alienação Parental, caberá ao juiz fazer encaminhamentos para que a 

prática cesse preservando a relação entre o menor e o genitor alienado, 

bem como, possíveis sanções que estão descritos nos incisos do artigo 

6º da lei n. 12.318/10, onde afirma que: 

 

I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir 

o alienador;  

II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do 

genitor alienado;  

III - estipular multa ao alienador;  

IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou 

biopsicossocial;  

V - determinar a alteração da guarda para guarda 

compartilhada ou sua inversão;  

VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança 

ou adolescente;  

VII - declarar a suspensão da autoridade parental.  
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Caberá ao juiz também e, diante de uma análise detalhada do 

caso decidir qual o melhor encaminhamento a ser tomado, podendo 

inclusive realizar alteração na guarda do menor. Visando sempre o bem-

estar deste. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A família é tida como a base de construção da vida do indivíduo, 

desta forma, ela engloba valores e princípios abrangentes, dentre eles 

alguns direitos fundamentais que constam na Constituição Federal/88. 

O moderno direito de família, vem sendo marcado por grandes 

mudanças regidas por princípios mais abrangentes. Ampliando o 

conceito de família e garantindo direitos as suas mais diversas 

formações.  

É na família, que o indivíduo, adquire experiência para suas 

relações futuras em sociedade. Independentemente de sua formação, em 

algum momento da vida, a família poderá ser dissolvida. Nesse 

processo vários sentimentos afloram entre os indivíduos. O modo como 

o casal enfrenta os desafios do divórcio influenciará no procedimento 

em relação aos filhos. 

Nesse momento, para os casais que têm filhos corre-se o risco 

da prática de alienação parental, seja praticada por um dos cônjuges na 

tentativa de excluir o outro cônjuge da relação de parentesco com a 

criança, ou até mesmo o ato de restringir aos ex-conjuges seus direitos. 

Dessa forma, abrange os adultos que estejam responsáveis da guarda de 

determinada criança e que utilizam do ardil para afastar o menor, ao 

ponto de rejeitar o parente alienado, do convívio deste. 

Despertando na criança ou adolescente falsas percepções e 

falsas memórias em prejuízo de algum parente por motivos egoístas, 

vingativo, pessoais, etc, de forma que dificulta a conservação de 

benefícios ligados as relações interpessoais para a formação da pessoa 

alienada. 

A partir dessa realidade houve a regulamentação da Lei nº 

12.318, de 26 de agosto de 2010 que trata da Alienação Parental, sendo 
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um instrumento para constatar uma situação de prejuízo ao menor 

envolvido em relação ao parente alienado, as consequências da 

Alienação Parental podem ser grandes, cabendo aos maiores 

responsáveis pela criança e/ou pelo caso identificá-la. 

Nesse momento o casal precisa ter em mente que a relação 

conjugal chegou ao fim, restando uma relação parental entre os 

envolvidos, que o conflito, por menor que seja, é um direto 

influenciador da ação humana e os incluídos nesse contexto deverão 

estar atentos para as mudanças clínicas e comportamentais que 

acontecem a partir do “trauma” vivido, os filhos sofrem com a 

perturbação de sentimentos que acontece nessa situação de maneiras 

diversas e imprevisíveis. 

Independentemente da situação relacional do casal, a certeza do 

amor e presença dos pais contribuirá para que os filhos saibam defrontar 

de maneira mais eficiente os sentimentos envolvidos no momento e as 

novidades, como separação ou até mesmo um novo casamento. Juntos 

os pais devem exercer conjuntamente direitos e deveres relacionados 

aos filhos, tais como, a proteção aos direitos da criança deve ser o fator 

fundamental para as decisões a serem tomadas no caso de Alienação 

Parental. 

Para isso, num litígio conjugal onde há menores o judiciário 

deve ser sensível para identificar os possíveis casos, tomar as medidas 

necessárias e garantir que os direitos da criança e adolescente sejam 

garantidos.  

Para essa identificação, o judiciário poderá contar com o auxílio 

de profissionais específicos da área afim que colaborarão para a 

tipificação da ação e seu enquadramento dentro da Lei nº 12.318/10, e, 

em outras leis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O fato é que a Alienação Parental existe. Podemos presenciar 

sua existência nos processos de divórcio litigioso com presença de 

menor. Como operadores do Direito, não podemos nos omitir diante de 

tal prática, de acordo o Artigo 5º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que diz: 
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Art. 5º 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. 
 

Ademais, nos omitir diante de um fato relevante como a 

Alienação Parental é tolerar sua prática e as consequências do seu ato, 

nesse momento. As decisões e encaminhamentos devem ser cautelosas, 

pois as medidas adotadas contra os pais, terão repercussão contra os 

filhos. 

Sem dúvida, entende-se que é preciso buscar medidas que 

garantam o direito do menor e sua convivência com ambos genitores e 

familiares, visando a proteção dos alienados, mesmo que com a medida 

extrema de visita supervisionada, que a longo prazo pode trazer a 

solução desta lide, apresentando meios de convivência salutar para os 

familiares. 
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ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS: 

PREVENÇÃO COMO PRINCIPAL ESTRATÉGIA 

PARA O ENFRENTAMENTO 

 

Maria Fernanda Correia dos Reis54 

Ênio Afonso Ferreira Silva 55 

Deyvid Braga Ferreira56 

INTRODUÇÃO 

 

Ao decorrer dos anos a história de violência sobre crianças já 

fora escrita em séculos anteriores, quando a infância não era 

considerada como processo importante do amadurecimento afetivo, 

físico e social do indivíduo, necessitando de cuidados e olhares 

peculiares. Diante disso o reconhecimento fora importante na 

construção da subjetividade, a sociedade deve estar cada vez mais 

atenta aos comportamentos que possam interferir diretamente no 

desenvolvimento psicossocial das crianças, sendo importante também 

conscientizar as famílias, comunidade em geral quanto ao problema. 

Abuso sexual de menor, abuso sexual infantil ou abuso sexual 

de crianças é uma forma de abuso infantil em que um adulto ou 

adolescente mais velho usa uma criança para estimulação sexual.  Os 

efeitos do abuso sexual de crianças podem incluir depressão, 

Transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade. 

A violência sexual contra crianças é um fenômeno complexo e 

de difícil enfrentamento, apesar deste fato ter ganhado certa visibilidade 

nos últimos tempos a sua compreensão e enfrentamento ainda precisa 
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ganhar muito espaço. A mesma cometida contra crianças em suas várias 

formas faz parte de um contexto histórico-social maior de violência que 

vive nossa sociedade. 

As crianças que recebem respostas de apoio após a descoberta 

apresentaram menos sintomas traumáticos. Em geral as crianças 

precisam de apoio e recursos de redução do estresse após a descoberta 

de abuso sexual, os principais fatores que afetam tanto a patologia 

quanto a resposta ao tratamento incluem o tipo e a gravidade do ato 

sexual, sua frequência, a idade em que ela ocorreu e a origem da família 

da criança. 

Dados do Disque 100 mostram que, só no ano passado, foram 

registradas um total de 17.093 denúncias de violência sexual contra 

menores de idade. A maior parte delas é de abuso sexual (13.418 casos), 

os números mostram que mais de 70% dos casos de abuso e exploração 

sexual de crianças e adolescentes são praticados por pais, mães, 

padrastos ou outros parentes das vítimas. Em mais de 70% dos registros, 

a violência foi cometida na casa do abusador ou da vítima57. 

A vítima mesmo que inconscientemente poderá desenvolver 

culpa, medo, dificuldade de confiança na relação social e desprezo pelo 

seu próprio corpo, essas situações são involuntárias por isso podem 

desenvolver problemas psicológicos na infantil e/ou principalmente na 

fase da puberdade. 

Segundo o site da CHILDHOOD BRASIL58, A educação sexual 

é uma das formas mais eficazes de prevenir e enfrentar o abuso sexual 

contra crianças e adolescentes. Ensinar, desde cedo e com abordagens 

apropriadas para cada faixa etária, conceitos de autoproteção, 

consentimento, integridade corporal, sentimentos e a diferença entre 

toques agradáveis, bem-vindos e toques que são invasivos, 
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- 265 - 

desconfortáveis é fundamental para aumentar as chances de proteger 

crianças e adolescentes de possíveis violações. 

Sendo assim de extrema importância: Desenvolver estudos 

quantitativos para análise da situação da violência sexual infanto-

juvenil, Desenvolver Campanhas de Sensibilização e Mobilização da 

sociedade, em especial a mídia e os segmentos que comprovadamente 

representam fatores de risco à população infanto-juvenil, Fortalecer 

órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e potencializar a articulação 

entre diversas instâncias, Promover mecanismos de exigibilidade dos 

direitos (defesa jurídica) às vítimas da violência sexual infanto-juvenil. 

A presente pesquisa tem o objetivo de conscientizar, informar e 

discutir aspectos que se postos em pratica pela sociedade em geral 

poderão contribuir diretamente para a identificação de crianças que 

sofreram violência, trazer meios que auxiliam na prevenção, como 

ajudar a família da vítima, políticas públicas utilizadas atualmente para 

o combate desta violência , bem como garantir que os direitos 

adquiridos ao decorrer dos anos sejam realmente dispostos de forma 

correta afim do enfrentamento  deste problema social.  

A vítima mesmo que inconscientemente poderá desenvolver 

culpa, medo, dificuldade de confiança na relação social e desprezo pelo 

seu próprio corpo, essas situações são involuntárias por isso podem 

desenvolver problemas psicológicos na infantil e/ou principalmente na 

fase da puberdade. 

Segundo o site da CHILDHOOD BRASIL, A educação sexual 

é uma das formas mais eficazes de prevenir e enfrentar o abuso sexual 

contra crianças e adolescentes. Ensinar, desde cedo e com abordagens 

apropriadas para cada faixa etária, conceitos de autoproteção, 

consentimento, integridade corporal, sentimentos e a diferença entre 

toques agradáveis, bem-vindos e toques que são invasivos, 

desconfortáveis é fundamental para aumentar as chances de proteger 

crianças e adolescentes de possíveis violações. 

Sendo assim de extrema importância: Desenvolver estudos 

quantitativos para análise da situação da violência sexual infanto-

juvenil, Desenvolver Campanhas de Sensibilização e Mobilização da 
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sociedade, em especial a mídia e os segmentos que comprovadamente 

representam fatores de risco à população infanto-juvenil, Fortalecer 

órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e potencializar a articulação 

entre diversas instâncias, Promover mecanismos de exigibilidade dos 

direitos (defesa jurídica) às vítimas da violência sexual infanto-juvenil. 

A presente pesquisa tem o objetivo de conscientizar, informar e 

discutir aspectos que se postos em pratica pela sociedade em geral 

poderão contribuir diretamente para a identificação de crianças que 

sofreram violência, trazer meios que auxiliam na prevenção, como 

ajudar a família da vítima, políticas públicas utilizadas atualmente para 

o combate desta violência , bem como garantir que os direitos 

adquiridos ao decorrer dos anos sejam realmente dispostos de forma 

correta afim do enfrentamento  deste problema social.  

 

1. BREVE ANALISE DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS 

 

1.1 Conceito  

 

A Sociedade acostumou-se a vivenciar a violência como um 

fator social “normal”, seja por que já fomos vítimas de algum tipo de 

violência ou conhecemos alguém que foi ou por que assistimos 

constantemente nas manchetes de jornais, ou até mesmo nas redes 

sociais e consideramos algo normal.  

A violência contra a criança atinge vários âmbitos, seja ele 

psicossocial para a criança como também para a família da vítima, 

existem vários tipos de violência. A violência sexual como uma das 

piores, se não a pior devido à enorme sequela, no mesmo aspecto que 

os outros tipos de violência eram vistos como um “peso menor” a da 

anterior, onde o estupro   consumava-se quando ocorresse o ato de 

introdução do pênis na vagina. Atualmente compreende-se que a 

violência sexual pode ser muito mais ampla. 

Neste sentido a OMS (Organização Mundial de Saúde), define 

como violência sexual como: “Qualquer ato sexual ou tentativa do ato 

não desejada, ou atos para traficar a sexualidade de uma pessoa, 
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utilizando repressão, ameaças ou força física, praticados por qualquer 

pessoa independente de suas relações com a vítima, qualquer cenário, 

incluindo, mas não limitado ao do lar ou do trabalho”. 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma 

violação de direitos humanos universais, de regras sociais e familiares 

das sociedades em que ocorre. É, portanto, uma ultrapassagem dos 

limites humanos, legais, culturais, sociais, físicos, psicológicos. Trata-

se de uma transgressão e, nesse sentido, é um crime, ou seja, um ato 

delituoso, delinquente, criminoso e inumano da sexualidade da criança 

e do adolescente. (FALEIROS, 2003, p. 21). 

A legislação brasileira, no que se refere à prevenção, deixa 

muito a desejar. Segundo Araújo e Williams (2009, p.69) "a fragilidade 

da legislação concernente à exploração sexual de crianças e 

adolescentes no Brasil é patente".  

É verdade que a Constituição Federal de 1988 concebeu um 

novo enfoque sobre os princípios jurídicos ligados as questões da 

criança e do adolescente, inserindo a teoria da proteção integral e da 

prioridade absoluta em seu texto, mas não é menos verdade que a 

legislação ordinária carece de melhoria. O art. 227 § 4º da Constituição 

Federal diz que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a 

exploração sexual da criança e do adolescente. Contudo, faltam 

dispositivos legais específicos nas leis e os que existem não são capazes 

de suprir com absoluta eficácia as complexidades inerentes a esta 

modalidade criminosa. E sem instrumentos eficazes na lei ordinária, a 

doutrina da proteção integral à criança e do adolescente cai por terra. 

(ARAUJO E WILLIAMS, 2009, p. 69). 

A violência sexual contra crianças pode acontecer de duas 

maneiras diferentes, pelo abuso sexual ou pela exploração sexual. 

Sendo a primeira a utilização da sexualidade de uma criança para a 

pratica de qualquer ato de natureza sexual, a segunda refere-se à 

utilização de crianças para fins sexuais mediada por lucro, objetos de 

valor ou outros elementos de troca. 

É de total importância saber identificar a pessoa em 

desenvolvimento como criança ou adolescente, devido ao tratamento 
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especial estabelecido pelo ECA, a cada categoria. Sendo assim, criança 

é quem está na faixa de 0 (zero) a 12 (doze) anos, como preceitua o 

art.2º do Estatuto: 

 

Art. 2º 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. (BRASÍLIA, 

Lei Nº 8.069, 1990). 

 

1.2. Em Apertada Síntese o Perfil do Agressor  

 

Apesar da impossibilidade de identificação direta do agressor, a 

grande quantidade de casos registrados ao longo dos anos já aponta 

certas características recorrentes a este tipo de violação. Já existe uma 

característica especifica quando tratamos deste tipo de violência, onde 

na grande maioria dos casos retratados os agressores são familiares da 

própria vítima, em um grau de parentesco na grande maioria das vezes 

bem próximo, como pais, mães, padrasto, madrasta, tios e avós. 

“Quando é agressão sexual, na maioria das vezes é provocada 

pela figura masculina que está presente dentro de casa, seja pai, tio, avô 

ou irmão mais velho”, disse Dalka Chaves de Almeida Ferrari, 

especialista em Violência Doméstica pelo Laboratório de Estudos da 

Criança da Universidade de São Paulo e coordenadora do Centro de 

Referência às Vítimas de Violência de São Paulo do Instituto Sedes 

Sapientiae. “A maioria das vítimas são mulheres, mas já atendi vários 

casos de meninos pequenos que estão sendo vítimas de abusos de pais”, 

relembra Chaves. 

 

1.3. Identificação da Criança Vitima  

 

Segundo o Ministério da Saúde, os casos de violência sexual no 

país somaram 184.524 ocorrências entre 2011 e 2017, sendo mais de 58 

mil contra crianças (31,5% do total) e mais de 83 mil (45%) contra 
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adolescentes. Quase 70% desses casos aconteceram dentro das casas 

das vítimas59. 

A Childhood Brasil [1] listou 10 sinais que ajudam a identificar 

possíveis casos de abuso sexual. 

 

 Mudanças de comportamento: O primeiro sinal é uma 

possível mudança no padrão de comportamento da criança. Essa 

alteração costuma ocorrer de maneira imediata e inesperada. Em 

algumas situações a mudança de comportamento é em relação a 

uma pessoa ou a uma atividade em específico.  

 Proximidades excessivas: A violência costuma ser praticada 

por pessoas da família ou próximas da família na maioria dos 

casos. O abusador muitas vezes manipula emocionalmente a 

criança, que não percebe estar sendo vítima e, com isso, costuma 

ganhar a confiança fazendo com que ela se cale. 

 Comportamentos infantis repentinos: Se o jovem voltar a ter 

comportamentos infantis, os quais já abandonou anteriormente, 

é um indicativo de que algo esteja errado.  

 Silêncio predominante: Para manter a vítima em silêncio, o 

abusador costuma fazer ameaças de violência física e mental, 

além de chantagens. É normal também que usem presentes, 

dinheiro ou outro tipo de material para construir uma boa 

relação com a vítima. É essencial explicar à criança que nenhum 

adulto ou criança mais velha deve manter segredos com ela que 

não possam ser compartilhados com pessoas de confiança, 

como o pai e a mãe, por exemplo.  

 Mudanças de hábito súbitas: Uma criança vítima de violência, 

abuso ou exploração também apresenta alterações de hábito 

repentinas. O sono, falta de concentração, aparência descuidada, 

entre outros, são indicativos de que algo está errado. 

                                                 
59 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Violência 

intrafamiliar: orientações para prática em serviço / Secretaria de Políticas de Saúde. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2001, Acesso 28 de Nov. de 2019 



- 270 - 

 Comportamentos sexuais: Crianças que apresentam um 

interesse por questões sexuais ou que façam brincadeiras de 

cunho sexual e usam palavras ou desenhos que se referem às 

partes íntimas podem estar indicando uma situação de abuso. 

 Traumatismos físicos: Os vestígios mais óbvios de violência 

sexual em menores de idade são questões físicas como marcas 

de agressão, doenças sexualmente transmissíveis e gravidez. 

Essas são as principais manifestações que podem ser usadas 

como provas à Justiça. 

 Enfermidades psicossomáticas: São problemas de saúde, sem 

aparente causa clínica, como dor de cabeça, erupções na pele, 

vômitos e dificuldades digestivas, que na realidade têm fundo 

psicológico e emocional. 

 Negligência: Muitas vezes, o abuso sexual vem acompanhado 

de outros tipos de maus tratos que a vítima sofre em casa, como 

a negligência. Uma criança que passa horas sem supervisão ou 

que não tem o apoio emocional da família estará em situação de 

maior vulnerabilidade.  

 Frequência escolar: Observar queda injustificada na 

frequência escolar ou baixo rendimento causado por dificuldade 

de concentração e aprendizagem. Outro ponto a estar atento é a 

pouca participação em atividades escolares e a tendência de 

isolamento social. 

 

1.4. O Abuso Sexual Intrafamiliar 

 

Esta forma de violência contra a criança e adolescente se 

configura na mais difícil de ser detectada e consequentemente 

combatida, pois na maioria das vezes se dá dentro de casa, por parentes 

próximos ou vizinhos e amigos chegados da família e um dado mais 

assustador é que a maioria desses abusadores nem sempre são padrastos 

como se pensava. É muito comum, portanto, crianças serem abusadas e 

outros membros da família como mãe e irmãs ou irmãos mais velhos 

protegerem o abusador com medo de represálias, a mãe na maioria das 
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vezes protege o marido por não ter como sustentar a casa caso o marido 

vá embora. 

A denúncia e a notificação permitem a elucidação de um crime 

e a responsabilização de seu autor, bem como a proteção e defesa das 

pessoas envolvidas na situação, principalmente a criança vítima. Isso 

implica pessoas dispostas a correr riscos e a contribuir para o desmonte 

desses pactos de silencio que alimentam a impunidade e criam um circo 

vicioso expondo a vítima a continuar a ser abusada por tempo 

indefinido. 

A violência intrafamiliar atinge parcela importante da 

população e repercute de forma significativa sobre a saúde das pessoas 

a ela submetidas. Configura-se um problema de saúde pública 

relevante. Na realidade, a violência intrafamiliar é uma questão de 

grande amplitude e complexidade cujo enfrentamento envolve 

profissionais de diferentes campos de atuação, requerendo, por 

conseguinte, uma efetiva mobilização de diversos setores do governo e 

da sociedade civil. Tal mobilização visa, em especial, fortalecer e 

potencializar as ações e serviços na perspectiva de uma nova atitude, 

compromisso e colaboração em relação ao problema. 

 

2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA  

 

Ainda que as crianças sejam vulneráveis e propensas a serem 

atingidas pela violência, as iniciativa frente a proteção dos direitos da 

criança e do adolescente só ocorreram, no Brasil, com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, através de seu art.227, sendo o grande 

marco da mudança da Doutrina, onde passaram a ser sujeito de todos os 

direitos universalmente reconhecidos e merecedores dessa total 

proteção, em razão de se encontrarem em estágio de desenvolvimento 

físico, psíquico e social.  

 

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 
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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. 

(BRASÍLIA, Capítulo VII, 1988). 

 

Contudo para garantir a devida efetivação dos direitos 

fundamentais propostos na constituição federal, tornou-se necessária a 

elaboração de um instrumento legal, nascendo assim a Lei Federal nº 

8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que garantiu 

aos menores de 18 anos seus direitos fundamentais especiais e 

específicos, como direito à vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, 

convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte, lazer, 

profissionalização e proteção do trabalho, devendo ser universalmente 

reconhecidos. Ocorre que com o advento do Estatuto, crianças e 

adolescentes passaram a serem destinatários da proteção integral, tendo 

um tratamento jurídico diferenciado, em razão de sua condição peculiar 

de pessoas em desenvolvimento, gerando responsabilidade à família, a 

comunidade em geral e ao Poder Público, assegurar a efetivação desses 

direitos. Desse modo, afirma o art. 4º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente: 

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade 

em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

(BRASÍLIA, Lei Nº 8.069, 1990). 

 

Além de serem assegurados todos esses direitos fundamentais e 

específicos aos menores de 18 anos, no ECA, bem como na 

Constituição Federal, proibiu-se qualquer pratica lesiva ao pleno 

desenvolvimento dessas pessoas, como se estabelece nos seguintes 

artigos: 
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Art.227. § 4º A lei punirá severamente o abuso, a 

violência e a exploração sexual da criança e do 

adolescente. 

Art. 5º 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. (BRASÍLIA, Lei Nº 8.069, 

1990). 

 

Sendo assim, o ECA garante que todos esses sujeitos devam ser 

tratados, independentemente de raça, cor, sexo, etnia ou classe social, 

como pessoas que precisam de cuidados, atenção e proteção para o seu 

pleno e devido desenvolvimento. 

Acontece que casos de afronta aos direitos desse público são 

cada vez mais comuns, principalmente, quanto aos casos de violência 

sexual infantil, sendo a de dentro do convívio familiar mais difícil de 

ser detectada e combatida, pois o crime costuma ser camuflado e 

imperceptível, em razão do lugar onde é praticado, na maioria das vezes 

dentro de sua própria casa, e, cujos os agressores costumam ser de fácil 

identificação da vítima, como seus parentes, pessoas próximas ou de 

confiança dessas. 

 

 2.1 Lei Nº13.431/2017  

 

Regulamentada por meio do Decreto nº 9.603/2018, a Lei nº 

13.431/17 estabelece o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente e determina a implantação dos mecanismos de Escuta 

Especializada e Depoimento Especial para toda criança ou adolescente 

testemunhas ou vítimas de violência, principalmente a violência sexual. 

Todos os municípios brasileiros devem instituir a rede de proteção 

especializada e integrada estabelecida pela Lei. 

Com a participação da Childhood Brasil em sua elaboração e 

articulação junto ao setor público, a legislação determina um sistema de 

proteção e garantia de direitos da criança e do adolescente no momento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9603.htm
https://www.childhood.org.br/publicacao/atendimento_integrado.pdf
https://www.childhood.org.br/publicacao/atendimento_integrado.pdf
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da denúncia do crime e em todas as fases do processo judicial, prevendo 

a criação dos Centros de Atendimento Integrado que são espaços 

multidisciplinares e com profissionais capacitados no acolhimento das 

vítimas e estabelecendo a escuta protegida na qual a criança ou o 

adolescente tem seu relato sobre a violência gravado. 

O atendimento integrado tem o objetivo de evitar o processo de 

vitimização da criança ou adolescente, o que acontece quando as 

vítimas acabam relatando a violência que sofreram inúmeras vezes, em 

diferentes serviços da rede de proteção - rede de Conselhos Tutelares, 

escolas e espaços educacionais, rede de Assistência.  

A revitalização, além de trazer muito sofrimento à vítima, 

retarda a ajuda que precisa ser imediata e adequadas para crianças e 

adolescentes. Para garantir a proteção da criança e do adolescente, o 

atendimento também deve ser envolvendo os serviços da rede saúde e 

de assistência social com a escuta especializada e a realização de um 

único depoimento especial durante a fase judicial. 

 

3. FORMAS DE ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO  

 

3.1 18 De Maio  

 

Para compreender-se acerca da importância do tema, fora criado 

um dia especifico voltado tão somente ao combate do abuso sexual 

infantil, tendo o objetivo de uma grande mobilização social, fazendo-a 

engajar-se no tema, motivando as denúncias como também oferecer 

informações para e redução dos casos.  

Um dos casos relevantes fora o assassinato da menina Araceli 

Cabrera, seu corpo fora encontrado somente 6 dias depois e desfigurado 

por ácido e com marcas de violência e abuso sexual, apesar da 

condenação os réus foram absorvidos.  

https://www.childhood.org.br/conquistas-do-eca-criacao-do-conselho-tutelar
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Ocorreu então na Bahia o 1º encontro do ECPAT no Brasil60, na 

qual é uma organização internacional que luta pelo fim da exploração 

sexual e comercial de crianças e adolescentes, surgida na Tailândia, este 

encontro reuniu cerca de 80 entidades publicas e privadas e neste dia 

fora propôs um projeto de lei estabelecendo o dia da morte de Araceli 

como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes.O projeto virou a Lei N° 9.970, sancionada em 

17 de maio de 2000 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Desde então, entidades que atuam em defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes promovem atividades em todo o país para conscientizar a 

sociedade e as autoridades sobre a gravidade dos crimes de violência 

sexual cometidos contra menores. 

 

3.2 Prevenção  

 

Muito embora o abuso sexual infantil seja um tema complicado 

de ser abordado, ele é extremamente importante. Primeiro, porque ainda 

é algo que acontece em muitos lares brasileiros e, segundo, porque ele 

pode ter consequências danosas às vítimas.  

Uma criança abusada sempre sofrerá sequelas dessa violência, 

desenvolvendo problemas de relacionamento e até de comportamento, 

como o abuso de drogas e medicamentos na adolescência, atitudes 

agressivas, quadro depressivo. A vítima poderá apresentar sentimentos 

confusos e nem sempre a criança consegue compreender o que está 

acontecendo no momento, percebendo a situação posteriormente, 

quando ela processa que aquilo vivido foi uma agressão. É comum que 

essas crianças cresçam com sentimentos de medo, culpa, imagem 

corporal negativa e dificuldade para estabelecer confiança. 

Quando os pais se furtam da responsabilidade de ensinar aos 

seus filhos sobre a sexualidade, permitem que outras fontes se tornem 

                                                 
60 A Rede ECPAT Brasil é uma coalizão de organizações da sociedade civil que 

trabalha para a eliminação da exploração sexual de crianças e adolescentes, 

compreendendo as suas quatro dimensões: prostituição, pornografia, tráfico e turismo 

para fins de exploração sexual. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
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instrutores de seus filhos. Despreparados, eles correm muito mais riscos 

como violência sexual, gravidez não planejada e infecções sexualmente 

transmissíveis são apenas alguns. Sendo assim melhor garantir em casa 

que tenham informação e autoconfiança suficientes para tomar decisões 

que irão mantê-los saudáveis, seguros e felizes, “Precisamos superar o 

mito de que a educação sexual pode erotizar ou incentivar a iniciação 

sexual precoce”, afirma a pedagoga Caroline Arcari, autora do 

premiado livro Pipo e Fifi: Prevenção de Violência Sexual na Infância, 

Editora Caqui. 

De acordo com o Disque 100, entre 2011 e 2017, em 92% das 

denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes as vítimas 

eram do sexo feminino. Essa estatística é similar a divulgada pelo 

Ministério da Saúde: no mesmo período, o órgão registrou 85% das 

denúncias de violência sexual contra meninas. 

A descentralização de dados caracteriza um ponto importante 

que torna mais difícil a formulação de políticas públicas para enfrentar 

de forma efetiva esta grave violação de direitos. Dessa forma, a 

prevenção da violência sexual infantil ainda é uma das melhores formas 

de enfrentar o problema. 

Falar sobre o assunto: A violência sexual contra crianças ainda 

pode ser vista como um tabu apesar dos números alarmantes, desta 

forma falar sobre o problema torna-se um passo muito importante, 

alertando as pessoas, como também informando as crianças, podendo 

haver conversas nas escolas , locais de convivência, como também na 

família, saber da existência do problemas é uma forma de proteger, 

desta forma aumentamos o número de denúncias ao passo que 

consequentemente, responsabilizamos os agressores. 

Utilização de conteúdos educativos: o diálogo com as crianças 

é de extrema importância. Denunciar qualquer suspeita: É papel de toda 

a sociedade proteger crianças e adolescentes contra qualquer tipo de 

violência, incluindo a violência sexual. Em caso de qualquer suspeita 

de uma situação de abuso ou exploração sexual de crianças e 

adolescentes, faz-se necessário a denúncia, que poderá ocorrer de forma 

anônima pelo disque 100.  

https://revistacrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2017/04/crianca-nao-namora-campanha-discute-erotizacao-precoce.html
https://revistacrescer.globo.com/Voce-precisa-saber/noticia/2017/04/crianca-nao-namora-campanha-discute-erotizacao-precoce.html
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Coleta de dados uniforme: este é um fator estatístico, as políticas 

públicas no Brasil são criadas a partir de coleta de dados, se não houve 

a real coleta de dados, o poder público intendera que aquela 

determinada matéria não precisa de aparo social, pela quantidade da 

demanda proposta, apesar de não ser a real demanda. 

Equipe multidisciplinar no conselho tutelar: a grande maioria 

das mães que não denunciam seus maridos, devido o fator dependência 

econômica, o conselho tutelar é um órgão criado para a defesa da 

criança e do adolescente, este está de forma estratégia em pontos de 

localização para sociedade, no qual, uma equipe multidisciplinar 

disponibilizada dentro dos conselhos tutelares ajudariam de forma 

direta para a real coleta de dados, muitas das mães que vão ao conselho 

tutelar não cumprem o real processo necessário com a criança vítima.  

 

4. ALGUMAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 

4.1 Conselho Tutelar 

 

Mudar esta realidade exige esforço de governos e sociedade 

civil. Sem esquecer ainda do grande e importantíssimo papel da 

educação para prevenção. 

“Art. 18 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”. (ECA, 1990) 

“O Art. 131 do Estatuto conceitua e define a finalidade do 

Conselho Tutelar: “O Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo, 

não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 

cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta 

Lei” (ECA, 1990). 

É função do Conselho Tutelar receber denúncias, comunicações 

e reclamações envolvendo violação dos direitos da criança e do 

adolescente, devendo aplicar as medidas de proteção às vítimas, quando 

os direitos, reconhecidos no ECA, “forem ameaçados ou violados por 
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ação de omissão ou abuso dos pais ou responsável e em razão da própria 

conduta”. (Art. 98 do ECA). 

Ao comentar o Art. 98 do Estatuto, devemos ressaltar a premissa 

de que é dever da sociedade em geral e do Poder Público em especial, 

além da família, assegurar os direitos básicos às crianças e aos 

adolescentes. 

 

4.2 Childhood Brasil 

 

A Childhood Brasil tem como objetivo a proteção à infância e à 

adolescência. Onde o foco principal é na atuação é no enfrentamento do 

abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes. 

Trabalham por meio de programas e projetos para que a 

proteção da infância e da adolescência seja pauta de políticas públicas 

e privadas. Para fazer isso, formando assim parcerias com empresas, 

sociedade civil e governos, e oferecendo informação, soluções e 

estratégias para a questão da violência sexual contra crianças e 

adolescentes. Não realiza atendimento direto com às vítimas e seus 

familiares.  

Lutam para implementar integralmente o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA). Defendem que proteger meninos e meninas não 

é papel apenas dos pais ou responsáveis, mas de toda a sociedade.  

 

4.3 Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas 

 

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) é uma unidade pública da política de Assistência Social onde 

são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social 

ou tiveram seus direitos violados 

4.4 Disque 100 

 

O Disque 100 recebe, analisa e encaminha denúncias de 

violações de direitos humanos relacionadas também as crianças vítimas 

abuso sexual. Trata-se de um canal de comunicação da sociedade civil 
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com o poder público, que possibilita conhecer e avaliar a dimensão da 

violência contra os direitos humanos e o sistema de proteção, bem como 

orientar a elaboração de políticas públicas. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

Discorrer a cerca da violencia sexual contra crianças é um tema 

de extrema importância apesar de ser considerado tabu ainda pela 

sociedade, buscar meios para que possam previni-lo, como também 

acompanhar alem da vitima a familia da vitima, onde a mesma na 

maioria das vezes fica desestruturada após a ocorrencia, exitem varios 

meios criados atraves de politicas publicas para assegurar que os 

direitos das crianças sejam cumpridos de forma eficaz, porem ainda 

existem muitas falhas que devem ser corrigidas. 

A cada dia aumenta ainda mais o numero de crianças 

violentadas, os dados são alarmentes apesar de muitas vezes instituições 

coletoras de dados possuirem numeros diferentes acerca do mesmo 

periodo de tempo e mesma região, o que dificulta a incersão de politicas 

publicas para a prevenção e combate, se não existe demanda, não existe 

necessidade. 

Romper o tabu acerca de falar sobre sexualidade também é um 

tema muito questionado pela sociedade, como introduzir este tipo de 

assunto com seu filho ou protegido e muitas vezes a falta de informação 

trava a sociedade de resolver problemas sociais aos quais já deviam ser 

ao menos diminuidos. 

Os resultados deste estudo ensejaram a percepção que as 

crianças vítimas de abuso sexual estão na grande maioria das vezes 

inseridas no ambiente intrafamiliar, porém, também no extrafamiliar.  

Dado que o abuso sexual consiste em um problema de cunho 

político, social e familiar, os resultados deste estudo chamam a atenção 

para a necessidade de novas pesquisas envolvendo maior número de 

crianças e as políticas públicas envolvidas. Espera-se que os resultados 

possam contribuir para que não somente a sociedade civil, mais 

qualquer profissional ou simpatizante pelo tema possam visualizar 
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ações e estratégias que venham minimizar a ocorrência do abuso sexual 

infantil. 

Sugere-se que as instituições responsáveis pelo tema  incluam 

em seus projetos, maior publicidade, correta e uniforme coleta de dados, 

maior acompanhamento da vítima e família da vítima, equipe 

multidisciplinar nos conselhos tutelares, visibilidade acerca da distância 

entre conselho tutelar, CREAS e CRAS, forma de inserção do tema na 

escola, romper o tabu acerca da sexualidade, manter sempre o diálogo 

entre pais e filhos, denunciar qualquer suspeita e caso ocorra o ato de 

abuso sexual possibilitar o acompanhamento psicossocial correto para 

a criança acerca de prevenir futuras patologias psicológicas.  

Concluindo-se que ao passo que a sociedade evolui 

tecnologicamente, também, retrocede a cerca a violencia sexual. É 

preciso previnir de forma eficaz este mal social e cuidar das nossas 

crianças que são responsaveis pelo melhor futuro do país.  
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INQUÉRITO POLICIAL: UMA ANÁLISE 

ACERCA DA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO 

DO CONTRADITÓRIO NA FASE PRÉ-

PROCESSUAL  

  

Gustavo de Melo Silva61 

Ricardo Leite Duarte62 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a vigência de um sistema acusatório em nosso 

ordenamento jurídico, passou-se a questionar se o princípio do 

contraditório deve ou não ser aplicado ao procedimento administrativo 

do inquérito policial, sendo sabido, por certo, que se tratar de um direito 

fundamental e limitador do poder punitivo do Estado, na busca de se 

evitar o arbítrio estatal.  

Deste modo, é evidente e necessário trazer importante instituto 

à baila e travar tal discussão com o fito de se ter uma visão aguçada do 

sistema persecutório criminal, na fase pré-processual, justificando-se, 

assim, o motivo dessa pesquisa e fomentando mais e mais essa 

discussão na seara jurídica, uma vez que se trata de assunto pertinente 

e que está em voga, principalmente se levando em conta o Estado 

Democrático de Direito e os valores canonizados bem como os 

perseguidos e almejados por ele, passando-se, assim, a analisar as 

características do inquérito policial e os limites impostos a tal instituto 

tendo em vista as balizas legais impostas pelo ordenamento jurídico, 

tento por norte a garantia constitucional do contraditório, justificando-

se, assim, a presente pesquisa.  
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Nesse diapasão, Inquérito policial: uma análise acerca da 

aplicabilidade do princípio do contraditório na fase pré-processual é um 

tema instigante que a cada dia vem ganhado força nas discussões 

acadêmicas, nos seminários e nas faculdades de direito, isso tendo em 

vista as seguintes perguntas: O inquérito policial é essencialmente 

inquisitório? É possível se falar em contraditório em sede de inquérito 

policial? Sendo essas perguntas a problemática da pesquisa.  

Fazer uma análise acerca da natureza jurídica do inquérito 

policial e analisar a influência ou não do princípio do contraditório em 

sede de inquérito, se é possível se falar em mitigar a inquisitorialidade 

desse procedimento, como medida mínima de segurança jurídica ao 

investigado, é objetivo geral dessa pesquisa e tendo por objetivos 

específicos os seguintes: Compreender o instituto do inquérito policial 

e os sistemas processuais. (histórico, natureza, características, 

elementos e finalidade). Analisar o princípio do contraditório (histórico, 

natureza, características, elementos e finalidade) a luz de um Estado 

Democrático de Direito. Demonstrar através do princípio do 

contraditório, da edição da súmula vinculante 14 do STF, que são 

decorrentes do princípio do contraditório, e do pensamento de 

doutrinadores que milita na área criminal a mitigação da 

inquisitorialidade do inquérito policial. 

Adentramos na questão de mérito da pesquisa, isto é, passamos 

a analisar o que a doutrina bem com a jurisprudência aduz sobre a 

aplicabilidade ou não do contraditório no procedimento inquisitivo do 

inquérito policial, permeado a corrente que nega tal aplicação; a que diz 

que apesar do inquérito ser de natureza inquisitiva essa 

inquisitorialidade não é absoluta, sendo mitigada, diminuída frente aos 

ditames constitucionais assim como as normas infralegais que através 

de interpretação pode chegar-se a essa perspectiva e a corrente que 

sustenta a aplicação do princípio de forma plena na fase inquisitiva e 

concluindo-se que a regra a não aplicação do referido princípio, contudo 

se admite de forma excepcional sua aplicação na fase inquisitiva. 

A metodologia a ser usada nessa pesquisa caracterizou-a como 

essencialmente descritiva do tema em estudo, que partiu de uma 
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pesquisa teórico-bibliográfica, explorando e analisando obras jurídicas 

de autores especialistas nas áreas de Processo Penal e do Direito 

Constitucional, de monografias de juristas brasileiros publicadas em 

CDs jurídicos, periódicos, internet e de outros documentos, como ponto 

gerador de conhecimento, ampliando o campo de entendimento a 

respeito da questão pesquisada, cujas informações coletadas foram 

analisadas qualitativamente.  

No direito positivo pátrio, a Constituição Federal de 1988 assegurou no 

art. 5º, inciso LV, que aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 

e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Trata-se de um 

dos princípios mais importantes num Estado Democrático de Direito, 

isso porque em qualquer situação formal de acusação tal garantia se fará 

presente. 

A importância desse princípio é tanta que além de estar 

esculpido na Constituição Federal, o Brasil por ser signatário dos 

direitos humanos, ratificou a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) que no art. 8º, 

consubstancia da mesma forma referido princípio ao asseverar que: 

 

Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 

tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei, na apuração de 

qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para 

que se determinem seus direitos ou obrigações de 

natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra 

natureza.   

 

Nesse diapasão, importa analisar de forma analítica os conceitos 

dados pela doutrina acerca desse princípio, suas principais 

características e âmbito de aplicação na esfera processual penal. 

Ao falar sobre o conceito de contraditório, não há como deixar 

de lado a clássica lição de Joaquim Canuto Mendes de Almeida para 

quem o contraditório “é a ciência bilateral dos atos ou termos do 

processo e a possibilidade de contrariá-los” (ALMEIDA, 1973. p. 82). 
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Por esse entendimento, o cerne do contraditório reside na 

discussão dialética da estrutura fática da causa abrindo-se para ambas 

partes (defesa e acusação) a oportunidade de se manifestarem acerca 

dos atos processuais. 

Na dicção de LOPES JR.: 

 

O contraditório pode ser inicialmente tratado como um 

método de confrontação da prova e comprovação da 

verdade, fundando-se não mais sobre um juízo 

potestativo, mas sobre o conflito, disciplinado e 

ritualizado, entre partes contrapostas: a acusação 

(expressão do interesse punitivo do Estado) e a defesa 

(expressão do interesse do acusado [e da sociedade] em 

ficar livre de acusações infundadas e imune a penas 

arbitrárias e desproporcionadas). É imprescindível para a 

própria existência da estrutura dialética do processo 

(LOPES JR. 2015. p. 70). 

 

Vê-se que o ato de contra argumentar a suposta acusação na peça 

exordial acusatória “é ato imprescindível para um mínimo de 

configuração acusatória do processo” (LOPES JR, 2015, p. 70). 

Garante-se, assim, que a defesa tenha ciência do que pesa contra ela 

bem como a garantia de ser ouvida, privilegiando-se o dito em latim 

audiatur et altera pars (seja ouvida também a parte adversa). 

Disso se infere que o princípio do contraditório tem 

características marcantes de fácil percepção e a doutrina ao se debruçar 

sobre importante instituto alude, inicialmente, tais características ao 

apontar o direito de informação e o de participação como consectário 

lógico desse princípio.  

Nesse sentido: 

 

Como se vê, o direito à informação funciona como 

consectário lógico do contraditório. Não se pode cogitar 

da existência de um processo penal eficaz e justo sem que 

a parte adversa seja cientificada da existência da 

demanda ou dos argumentos da parte contrária. Daí a 

importância dos meios de comunicação dos atos 

processuais: citação, intimação e notificação. Não por 

outro motivo, de acordo com a súmula 707 do Supremo 
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Tribunal Federal, “constitui nulidade a falta de intimação 

do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso 

interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a 

nomeação de defensor dativo” (LIMA, 2015, p. 49). 

 

Quanto ao direito de participação Eugênio Pacelli em seu curso 

de processo penal vai além ao tratar sobre essa característica do 

princípio do contraditório mencionando corrente doutrinaria que busca 

um novo incremento ao instituto ora discutido ao aludir que: 

 

Da elaboração tradicional que colocava o princípio do 

contraditório como a garantia de participação no 

processo como meio de permitir a contribuição das partes 

para a formação do convencimento do juiz e, assim, para 

o provimento final almejado, a doutrina moderna, 

sobretudo a partir do italiano Elio Fazzalari, caminha a 

passos largos no sentido de uma nova formulação do 

instituto, para nele incluir, também, o princípio da par 

conditio ou da paridade de armas, na busca de uma 

efetiva igualdade processual (OLIVEIRA, 2014, p. 43).  

 

Corrobora com esse entendimento Aroldo Plínio Gonçalves ao 

mencionar que o contraditório, então, não só passaria a garantir o direito 

à informação de qualquer fato ou alegação contrária ao interesse das 

partes e o direito à reação (contrariedade) a ambos – vistos, assim, como 

garantia de participação (como dito acima) –, mas também garantiria 

que a oportunidade da resposta pudesse se realizar na mesma 

intensidade e extensão. Em outras palavras, o contraditório exigiria a 

garantia de participação em simétrica paridade (paridade de armas) 

(GONÇALVES, 1992, p. 127).  

Por esse entendimento o contraditório ganha nova roupagem e 

passa a ser mais efetivo. A doutrina vê que o contraditório não é só 

informação e reação e quanto esta; não mais a mera possibilidade de 

participação e sim que se efetive tal postulado, isso porque: 

 

Pela concepção original do princípio do contraditório, 

entendia-se que, quanto à reação, bastava que a mesma 

fosse possibilitada, ou seja, tratava-se de reação possível. 
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No entanto, a mudança de concepção sobre o princípio da 

isonomia, com a superação da mera igualdade formal e a 

busca de uma igualdade substancial, produziu a 

necessidade de se igualar os desiguais, repercutindo 

também no âmbito do princípio do contraditório. O 

contraditório, assim, deixou de ser visto como uma mera 

possibilidade de participação de desiguais para se 

transformar em uma realidade. Enfim, há de se assegurar 

uma real e igualitária participação dos sujeitos 

processuais ao longo de todo o processo, assegurando a 

efetividade e plenitude do contraditório. É o que se 

denomina contraditório efetivo e equilibrado (LIMA, 

2015, p. 49).  

 

Importa destacar que o princípio do contraditório não se 

confunde com a da ampla defesa isso porque como bem explica Ada 

Pellegrini Grinover que: 

 

[...] defesa e contraditório estão indissoluvelmente 

ligados, porquanto é do contraditório (visto em seu 

primeiro momento, da informação) que brota o exercício 

da defesa; mas é esta – como poder correlato ao de ação 

– que garante o contraditório. A defesa, assim, garante o 

contraditório, mas também por este se manifesta e é 

garantida. Eis a íntima relação e interação da defesa e do 

contraditório (GRINOVER, 1992, p. 63). 

 

Apesar de estarem intimamente ligado tais princípios e que um 

não subsiste sem que se faça presente o outro, há doutrina que os coloca 

juntos e sem que se faça a presente distinção. Nesse sentido o douto 

Gilmar Mendes, tendo por base o direito comparado alemão, ao tratar 

sobre tais, assim se manifesta: 

 

Há muito vem a doutrina constitucional enfatizando que 

o direito de defesa não se resume a um simples direito de 

manifestação no processo. Efetivamente, o que o 

constituinte pretende assegurar [...] é uma pretensão à 

tutela jurídica. Não é outra a avaliação do tema no direito 

constitucional comparado. Apreciando o chamado 

“Anspruch auf rechtliches Gehör” (pretensão à tutela 

jurídica) no direito alemão, assinala a Corte 

Constitucional que essa pretensão envolve não só o 
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direito de manifestação e o direito de informação sobre o 

objeto do processo, mas também o direito de ver os seus 

argumentos contemplados pelo órgão incumbido de 

julgar (MENDES, 2013, p. 436). 

 

Conclui, o eminente doutrinador, apesar de não demonstrar as 

diferenças existentes entres ambos institutos, mas tão somente as traçando de 

forma geral, no mesmo sentido que os demais autores citados acima, contudo 

com base no direito alemão, apontando que: 

 

Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela 

jurídica, que corresponde exatamente à garantia 

consagrada no art. 5º, LV, da Constituição, contém os 

seguintes direitos: direito de informação (Recht auf 

Information), que obriga o órgão julgador a informar às 

partes os atos praticados no processo e sobre os 

elementos dele constantes; direito de manifestação 

(Recht auf Äusserung), que assegura a possibilidade de 

manifestação, oralmente ou por escrito, sobre os 

elementos fáticos e jurídicos constantes do processo; 

direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf 

Berücksichtigung), que exige do julgador capacidade de 

apreensão e isenção de ânimo (Aufnahmefähigkeit und 

Aufnahmebereitschaft) para contemplar as razões 

apresentadas. Sobre o direito de ver os seus argumentos 

contemplados pelo órgão julgador, que corresponde, 

obviamente, ao dever do juiz de a eles conferir atenção, 

pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar 

conhecimento, como também o de considerar, séria e 

detidamente, as razões apresentadas (MENDES, 2013, p. 

436). 

 

Essencial é a presença do contraditório em sede de processo 

judicial, sob pena de se estar vivenciando um sistema inquisitório que 

em nada coaduna com os ditames de um Estado Democrático de Direito 

e com os direitos fundamentais inerentes ao ser humano. 

A constituição de 1988 expressa de forma cristalina que aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes. Nesse ínterim, não é possível se falar em 
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condenação sem que tal garantia tenha se manifestada de forma a 

resguardar os direitos fundamentais do acusado. 

Disso, tem-se que “não só não pode haver condenação sem 

defesa, como também que, na falta de defensor do réu, defensor dativo 

deve ser designado para o patrocínio da causa (art. 263 do CPP) ” 

(MENDES, 2013, p. 437). Sendo assim, é pacífico no Supremo que 

todo e qualquer ato processual há de ser acompanhado pelo defensor do 

réu. Nesse sentido é o HC 84.022/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 

1º-10-2004 bem como o HC 83.411/PR, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 

11-6-2004 e RHC 79.460/SP, Rel. para o acórdão Min. Nelson Jobim, 

DJ de 18-5-2001.  

Esse quesito foi ampliado com a edição da Súmula Vinculante 

14 do STF ao estabelecer que é direito do defensor, no interesse do 

representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já 

documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com 

competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito 

de defesa. 

Nesse contexto se vê o acesso a informação por parte da defesa 

necessário a garantir o contraditório bem como a ampla defesa sem 

perder de vista que são com as informações em mãos que se passa a 

contra argumentar os fatos assim com demonstrar a via inversa da 

argumentação fática narrada na inicial acusatória (MENDES, 2013). 

Em obediência ao contraditório é motivo de nulidade, no 

processo, denúncia de forma genérica ou que não descreva de maneira 

adequada os fatos imputados ao acusado. Coadunando com esse 

entendimento é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no HC 

70.763, da relatoria do Ministro Celso de Mello nos seguintes termos: 

 

O processo penal de tipo acusatório repele, por ofensivas 

à garantia da plenitude de defesa, quaisquer imputações 

que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, 

omissas ou ambíguas. Existe, na perspectiva dos 

princípios constitucionais que regem o processo penal, 

um nexo de indiscutível vinculação entre a obrigação 

estatal de oferecer acusação formalmente precisa e 

juridicamente apta e o direito individual de que dispõe o 
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acusado a ampla defesa. A imputação penal omissa ou 

deficiente, além de constituir transgressão do dever 

jurídico que se impõe ao Estado, qualifica-se como causa 

de nulidade processual absoluta. A denúncia — enquanto 

instrumento formalmente consubstanciador da acusação 

penal — constitui peça processual de indiscutível relevo 

jurídico. Ela, ao delimitar o âmbito temático da 

imputação penal, define a própria res in judicio deducta. 

A peça acusatória deve conter a exposição do fato 

delituoso, em toda a sua essência e com todas as suas 

circunstâncias. Essa narração, ainda que sucinta, impõe-

se ao acusador como exigência derivada do postulado 

constitucional que assegura ao réu o exercício, em 

plenitude, do direito de defesa. Denúncia que não 

descreve adequadamente o fato criminoso é denúncia 

inepta (HC 70.763, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 23-

9-1994.). 

 

Quanto à aplicação do contraditório em sede de processo 

judicial não há qualquer dúvida sobre sua aplicação, já em relação ao 

processo administrativo, seja em tema relacionado punição disciplinar 

ou mesmo em restrição de direitos em geral (MENDES, 2013). 

Deste modo, independentemente se em relação a punição 

disciplinar ou a qualquer restrição de direito que advenha de ato 

administrativo, deve-se garantir o contraditório. Nesse sentido é o 

posicionamento do Ministro Marco Aurélio no RE 199.733/MG que 

assim se expressa: 

 

O vocábulo litigante há de ser compreendido em sentido 

lato, ou seja, a envolver interesses contrapostos. Destarte, 

não tem o sentido processual de parte, a pressupor uma 

demanda, uma lide, um conflito de interesses constante 

de processo judicial. Este enfoque decorre da 

circunstância de o princípio estar ligado, também, aos 

processos administrativos. A presunção de legitimidade 

dos atos administrativos milita não só em favor da pessoa 

jurídica de direito privado, como também do cidadão que 

se mostre, de alguma forma, por ele alcançado. Logo, o 

desfazimento, ainda que sob o ângulo da anulação, deve 

ocorrer cumprindo-se, de maneira irrestrita, o que se 

entende como devido processo legal (lato sensu), a que o 

inciso LV do artigo 5º objetiva preservar. O contraditório 
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e a ampla defesa, assegurados constitucionalmente, não 

estão restritos apenas àqueles processos de natureza 

administrativa que se mostrem próprios ao campo 

disciplinar. O dispositivo constitucional não contempla 

especificidade (RE 199.733, Rel. Min. Marco Aurélio, 

DJ de 30-4-1999).  

 

Questão também pertinente no processo administrativo é em 

relação a matéria objeto de discussão, se poderia se discutir só questão 

de fato ou de direito ou mesmo de fato e de direito ao mesmo tempo. 

Inicialmente havia no Supremo precedente no sentido de só poder se 

discutir questão de fato, contudo esse posicionamento foi superado. 

Nesse sentido é o MS 24.268/MG, Rel. para o acórdão Min. Gilmar 

Mendes, DJ de 17-9-2004 (MENDES, 2013, p. 454). 

Importa destacar, também, que por não haver direito 

fundamental absoluto a falta de defesa técnica por advogado no 

processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição e, por 

conseguinte, não atenta contra o contraditório, nos termos da Súmula 

Vinculante 5 do Supremo Tribunal Federal (TAVORA, 2016, p. 2378).  

Feitas essas considerações sobre o princípio do contraditório e 

visto que esse é plenamente aplicado tanto no processo judicial como 

no processo administrativo, importa adentrar na questão se é ou não 

possível o aplicar em sede de inquérito, ou melhor, em procedimento 

administrativo inquisitório, que é a questão meritória dessa pesquisa.  

É dominante na doutrina a concepção de que não se aplica o 

princípio do contradito em termos de inquérito policial isso porque 

sustenta que não se trata de processo nem judicial nem administrativo e 

sim de procedimento administrativo não havendo relação processual 

nem acusação formal (QUEIROZ FILHO, 2000, p. 64 – 65). 

Em linhagem semelhante é a posição de Manoel Messias 

Barbosa para quem “o inquérito policial, por sua natureza, é 

inquisitório, sigiloso e não permite defesa” (BARBOSA, 1991, p. 10).  

Fauzi Hassa Chouke após analisar a questão se o texto 

constitucional permitia ou não a aplicação do contraditório no inquérito 

policial, levando-se em consideração se o inquérito seria um processo 
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administrativo ou um procedimento, chaga a conclusão da não 

aceitação de referido princípio ao procedimento inquisitivo por melhor 

adequação ao texto constitucional tendo em vista se tratar de 

procedimento administrativo (CHOUKE, 1995, p. 111). 

No rol daqueles que se colocam contra a adoção do princípio do 

contraditório na fase inquisitiva, desponta pela acidez da crítica a essa 

perspectiva, José Frederico Marques. Repisa o argumento da 

inexistência de acusado no inquérito policial, mostrando-se o indivíduo 

alvo de investigação, em nosso sistema, como indiciado. Reafirma, 

também, a natureza inquisitiva da investigação e aduz que não se deve 

tolerar um inquérito contraditório, sob pena de fracassarem as 

investigações policiais, sempre que surja um caso um caso de difícil 

elucidação (Marques, 1997, p. 151). 

Continua de forma incisiva afirmando que: 

 

Infelizmente, a demagogia, forense tem procurado 

adulterar, a todo custo, o caráter inquisitivo da 

investigação, o que consegue sempre que encontra 

autoridades fracas e pusilânimes. Por outro lado, a 

ignorância e o descaso relativos, aos institutos de 

processo penal contribuem, também, decisivamente, para 

tentativas dessa ordem (MARQUES, 1997, p. 152). 

 

Na linha daqueles que, como José Frederico Marque, pensam 

que o contraditório aplicado ao inquérito policial implicaria em sensível 

perda da eficiência da investigação criminal, o que recomenda o repúdio 

a sua aceitação nesse momento, encontramos também Fernando da 

Costa Tourinho Filho, o qual salienta que, aceitar essa possibilidade, 

“dificilmente vingaria as ações penais” (TOURINHO FILHO, 1995, p. 

26). 

Segundo André Rovégno, citando Antônio Carlos de Araújo 

Cintra, Ada Pellegrine e Cândido Rangel Dinamarco: 

 

O extenso elenco daqueles que se opõem ao contraditório 

e a ampla defesa no inqueri policial não se encerra aí. 

Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrine 
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Grinover e Cândido Rangem Dinamarco, ainda que 

reconheçam que, mesmo no curso do inquérito policial 

“os direitos fundamentais do indiciado hão de ser 

plenamente tutelados”, fazem eco àqueles que salientam 

inexistir acusação nessa fase, o que afasta, de igual 

maneira, a possibilidade de defesa (ROVÉGNO, 2005, p. 

288). 

 

Renato Brasileiro de Lima ao aborda o assunto caminha no 

mesmo sentido ao asseverar que: 

 

Prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento 

de que a observância do contraditório só é obrigatória, no 

processo penal, na fase processual, e não na fase 

investigatória. Isso porque o dispositivo do art. 5º, LV, 

da Carta Magna, faz menção à observância do 

contraditório em processo judicial ou administrativo. 

Logo, considerando-se que o inquérito policial é tido 

como um procedimento administrativo destinado à 

colheita de elementos de informação quanto à existência 

do crime e quanto à autoria ou participação, não há falar 

em observância do contraditório na fase preliminar de 

investigações (LIMA, 2015, p. 50). 

 

Eugênio Pacelli ao abordar a temática destaca a importância da 

discussão e demonstra seu pondo de vista na linha contrária a aplicação 

do postulado constitucional ao inquérito policial e assim se manifesta: 

 

Do ponto de vista da jurisprudência nacional, o tema 

pode não despertar maiores indagações, estando ali 

assentada, como regra, a não aplicação dos citados 

princípios constitucionais à fase de investigação. No 

entanto, parece crescente na doutrina brasileira, ao menos 

em pesquisas e encontros acadêmicos (seminários, 

congressos etc.), o entendimento segundo o qual a 

presença do contraditório no inquérito policial seria uma 

exigência constitucional. Do ponto de vista da ordem 

jurídica brasileira em vigor, não vemos como acolher a 

ideia. Embora a instauração de investigação criminal, por 

si só, já implique uma afetação no âmbito do espaço de 

cidadania plena do investigado (isto é, na constituição de 

sua dignidade pessoal e de sua reputação social, além do 

evidente transtorno na sua tranquilidade), não podemos 
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nela identificar um gravame que, sob a perspectiva do 

Direito positivo, possa ser equiparado a uma sanção. 

Fosse assim, não hesitaríamos em exigir o efetivo 

exercício do contraditório e da ampla defesa já nessa fase. 

[...] De se ver que o contraditório na fase de investigação, 

em tese, pode até se revelar muito útil, na medida em que 

muitas ações penais poderiam ser evitadas pela 

intervenção da defesa, com a apresentação e/ou indicação 

de material probatório suficiente a infirmar o juízo de 

valor emanado da autoridade policial ou do Ministério 

Público por ocasião da instauração da investigação. O 

risco, evidente e concreto, é a perturbação da regular 

tramitação da investigação pela intervenção técnica 

protelatória. Não há como recusar essa realidade, se bem 

examinadas as coisas no cotidiano de nosso Judiciário 

(OLIVEIRA, 2014, p. 55).    

 

Paulo Rangel não deixou o tema passar despercebido em sua 

obra Direito Processual Penal e ao abordar o assunto o eminente autor 

levanta questão dos que defendem a aplicação do referido princípio às 

provas não renováveis e em seguida manifesta sua contrariedade a tal 

posicionamento ao aduzir que: 

 

Há autores que sustentam que, tratando-se de provas náo 

renováveis realizadas no inquérito policial, como, por 

exemplo, exame pericial realizado em um caso de furto 

mediante rompimento de obstáculo, esta prova (exame de 

corpo de delito) não poderá ser renovada em juízo para 

que o réu possa contraditá-la. Neste caso, admitem o 

contraditório no inquérito policial. Entretanto, tratando-

se de provas renováveis, v.g., testemunhal, as mesmas 

poderão ser renovadas em juízo; neste caso, inadmissível 

o contraditório no inquérito. Ousamos divergir, com a 

devida vênia, de qualquer uma das hipóteses. A uma, pela 

própria natureza do inquérito policial: procedimento 

administrativo. A duas, porque, em face da sua natureza 

jurídica, os atos administrativos possuem atributos que 

lhe são próprios, como já mencionamos acima e, neste 

caso, não podemos desconsiderar os ensinamentos dos 

mestres administrativistas. [...] Assim, o exame de corpo 

de delito, prova dita não renovável, é realizado nos 

estritos limites dos arts. 158 e seguintes do CPP 

(princípio da legalidade) e, portanto, até que se prove o 

contrário, é presumido legítimo, pois elaborado por 
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agente público (perito criminal) investido das atribuições 

legais inerentes ao cargo. [...] A três, porque, diante do 

sistema acusatório adotado por nossa legislação, a 

acusação pertence, em regra, ao Ministério Público, pois 

é ele que tem a função institucional de promover a ação 

penal pública (cf. art. 129, I, da CRFB). Assim, não 

havendo acusação no inquérito policial, mas, sim, mera 

investigação de fatos, o indiciado não precisa se 

defender. Não incide a regra constitucional do inciso LV 

do art. 5º que, expressamente, exclui o inquérito das 

peças contraditórias: Aos litigantes, em processo judicial 

ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os 

meios e recursos a ela inerentes. [...] Portanto, pela 

argumentação acima, discordamos da tese de que no 

inquérito policial, tratando-se de prova não renovável (ou 

mesmo que renovável), aplica-se o princípio do 

contraditório. O contraditório somente será exercido 

quando deflagrado o processo judicial (2014, p. 78 - 79). 

 

Para essa corrente doutrinária, em regra, não há o que se falar 

em contraditório em sede de inquérito policial. Contudo há momentos 

em que tal garantia deve-se fazer presente. Dentre os entendimentos que 

podemos classificar como intermediário, vamos encontrar o de Antônio 

Scarance Fernandes. 

Notadamente em sua obra Processo Penal Constitucional afirma 

o nobre autor que “só se exige a observância do contraditório, no 

processo penal, na fase processual, não na fase investigativa” 

(FERNANDES, 2002, p. 64).  

Contudo, sem dúvida, exista “necessidade de se admitir a 

atuação da defesa na fase investigativa, ainda que não se exija o 

contraditório, ou seja, ainda que não se imponha a necessidade de prévia 

intimação dos atos a serem realizados” (FERNANDES, 2002, p. 64).  

Acena, assim, com a possibilidade de defesa, que não será 

ampla, apenas limitada ao resguardo dos interesses mais relevantes 

(FERNANDES, 2002).  

Rovégno comentando referida doutrina aponta que: 
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A despeito dessas considerações, faz o autor alguns 

temperamentos à postura mais inflexível, parecendo-lhe, 

digna de especial preocupação a questão dos exames 

periciais realizados durante o inquérito policial, haja 

visto que, quando a este se segue ação penal, tais 

documentos são aproveitados de forma plena, exigindo a 

doutrina, unicamente, sua submissão a um contraditório 

diferido (ROVÉGNO, 2005, p. 292). 

 

Parece a Antônio Ecarance Fernandes que: 

 

Excluídos dos casos em que há urgência, seja porque há 

risco de desaparecerem os sinais do crime, seja porque é 

impossível ou difícil conservar a coisa a ser examinada, 

ou ainda as hipóteses em inexiste suspeita contra pessoa 

determinada, a autoridade policial deveria dar 

oportunidade ao indiciado de apresentar quesitos para 

maior garantia da defesa (FERNANDES, 2002, p. 66). 

 

Deste modo, o que, se não significa a adoção do contraditório 

ou da defesa, de forma plena, é, claramente, uma concessão em favor 

deste. Nessa mesma linha – de temperamentos à recusa peremptória à 

aplicação dos princípios em estudo no inquérito -, o autor faz ainda 

referência a interessante postura, que começa a ser observada em 

sistemas alienígenas, e que faz distinção entre atos próprios de 

investigação, nos quais seria inviável – por incompatível com a 

finalidade do ato – a cientificação previa do suspeito, e atos em que tal 

notificação não se mostra prejudicial à atividade investigativa, sendo 

possível a participação do suspeito e aceitável seu prévio chamamento 

( FERNANDES, 2002). 

Fernandes, em seu livro Reação Defensiva à Imputação, ao 

tratar sobre “reação defensiva à imputação” adota uma postura muito 

mais flexível, chegando a defender uma ampliação dos recursos 

colocados à defesa do imputado. Imputação criminal diz o eminente 

autor “é a atribuição a alguém da prática de determinada infração penal” 

(FERNANDES, 2002, p. 100). 

Por essa perspectiva, pode, também, a imputação criminal 

assumir a forma ampla, que é aquela existente antes de eventual 



- 298 - 

instauração de processo criminal, quando, na investigação, atribui-se, 

pelas mais variadas formas, a alguém a prática de um fato que seja 

pressuposto de uma sanção penal (FERNANDES, 2002). 

A respeito dessa tendência, afirma o autor que o “que não parece 

condizente é a participação em contraditório pleno em todos os atos de 

investigação” (FERNANDES, 2002, p. 120). Com isso a tarefa mais 

delicada é estabelecer os limites que se deve dar a possibilidade de 

contraditório e defesa, tendo em vista a imputação verificada na 

imputação criminal. 

Com essas afirmativas, Antônio Scarance Fernandes volta ao 

dito em seu livro Processo Penal Constitucional em que lança a 

possibilidade de distinguir duas espécies de atos existentes na 

investigação criminal: aqueles propriamente investigativos e aqueles 

que podem ter valor probatório e, portanto, podem influir na fase de 

persecução penal (FERNANDES, 2002). 

Rovégno comentando referida passagem dessa literatura acerca 

desses atos aduz: “para os primeiros, parece-lhe incongruente a 

participação da defesa. Contudo, no caso dos segundos, parece-lhe que 

a atuação da defesa tem de ser facultada” (ROVÉGNO, 2005, p. 294). 

Com isso, Fernandes passa a numerar uma lista das atividades 

fundamentais que se incluem no rol daquelas facultadas à defesa e que 

só é possível essa se existir, ainda que de forma mitigada o 

contraditório, durante a investigação criminal. Incluindo-se, segundo 

seu pensamento: o direito de ter ciência da imputação; o direito de ser 

ouvido sobre a imputação; o direito de, após a imputação, conhecer o 

rumo da investigação; o direito de trazer para a investigação dados que 

sejam favoráveis à defesa e que possam, assim, atingir potencial 

denúncia ou eventual processo (FERNANDES, 2002). 

Outra corrente doutrinaria que sustenta um contraditório 

mínimo, mitigado, diminuído, intermediário na fase pré-processual é a 

do douto Aury Lopes Jr. que sustenta com afinco que “é lugar-comum 

na doutrina a afirmação genérica e infundada de que não existe direito 

de defesa e contraditório no inquérito policial” (LOPES JR, 2015, p. 

128). 
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Para ele “está errada a afirmação, pecando por 

reducionismo” (LOPES JR, 2015, p. 128). E continua, para sustentar 

inicialmente que existe direito de defesa em sede de inquérito policial e 

depois passa a tratar do contraditório, nas seguintes palavras: 

 

Basta citar a possibilidade de o indiciado exercer no 

interrogatório policial sua autodefesa positiva (dando sua 

versão aos fatos); ou negativa (usando seu direito de 

silêncio). Também poderá fazer-se acompanhar de 

advogado (defesa técnica) que poderá agora intervir no 

final do interrogatório. Poderá, ainda, postular 

diligências e juntar documentos (art. 14 do CPP). Por fim, 

poderá exercer a defesa exógena, através do habeas 

corpus e do mandado de segurança (LOPES JR, 2015, p. 

128). 

 

Quanto ao contraditório aduz o eminente autor que, apesar de 

existir e ser exigível, sua eficácia deve ser potencializada em virtude de 

mandamento constitucional tendo vista a condição de investigado e que 

por si só já casa uma estigmatização social e um ranço negativo na 

imagem da pessoa humana (LOPES JR, 2015). 

Parte o autor da seguinte premissa: 

 

O ponto crucial nessa questão é o art. 5º, LV, da CB, que 

não pode ser objeto de leitura restritiva. A postura do 

legislador foi claramente protetora, e a confusão 

terminológica (falar em processo administrativo quando 

deveria ser procedimento) não pode servir de obstáculo 

para sua aplicação no inquérito policial, até porque o 

próprio legislador ordinário cometeu o mesmo erro ao 

tratar como “Do Processo Comum”, “Do Processo 

Sumário” etc., quando na verdade queria dize 

“procedimento”. Tampouco pode ser alegado que o fato 

de mencionar acusados, e não indiciados, seja um 

impedimento para sua aplicação na investigação 

preliminar (LOPES JR, 2015, p. 129). 

 

Sustenta que a Constituição ao estabelecer o termo “acusados 

em geral” tal expressão dever ser compreendida de forma ampla para 

englobar não somente os acusados formalmente em processo judicial, 
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mas, também, o indiciado bem como qualquer imputação determinada 

que macule a imagem do investigado como, por exemplo, uma notícia 

crime ou uma representação de criminal, tudo isso no intuito de proteger 

o sujeito passivo (LOPES JR, 2015). 

Contudo o próprio autor deixa claro que “quando falamos em 

“contraditório” na fase pré-processual estamos fazendo alusão ao seu 

primeiro momento, da informação” (LOPES JR, 2015, p. 129). E 

explica que: 

Isso porque, em sentido estrito, não pode existir 

contraditório pleno no inquérito porque não existe uma 

relação jurídico-processual, não está presente a estrutura 

dialética que caracteriza o processo. Não há o exercício 

de uma pretensão acusatória. Sem embargo, esse direito 

de informação – importante faceta do contraditório – 

adquire relevância na medida em que será através dele 

que será exercida a defesa (LOPES JR, 2015, p. 129). 

 

E de forma logica, citando Ada Pellegrini Grinover, explica que: 

 

Defesa e contraditório estão indissoluvelmente ligados, 

porquanto é do contraditório (visto em seu primeiro 

momento, da informação) que brota o exercício da 

defesa; mas é esta – como poder correlato ao de ação – 

que garante o contraditório. A defesa, assim, garante o 

contraditório, mas também por este se manifesta e é 

garantida. Eis a íntima relação e interação da defesa e do 

contraditório (LOPES JR, 2015, p. 129). 

 

E conclui o douto doutrinador: “logo, o contraditório se 

manifesta – não na sua plenitude – no inquérito policial através da 

garantia de “acesso” aos autos do inquérito e à luz do binômio 

publicidade-segredo” (LOPES JR, 2015, p. 129). 

Parece-nos que segue na mesma esteira o Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ao apontar que: 

 

Matéria controvertida diz respeito à aplicação do 

princípio do contraditório e da ampla defesa ao inquérito 

policial. [...] A doutrina e a jurisprudência dominantes 

entendem ser inaplicável a garantia do contraditório e da 
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ampla defesa ao inquérito policial, uma vez que se não 

tem aqui um processo compreendido como instrumento 

destinado a decidir litígio. [...] Nesse particular, no 

âmbito dos inquéritos policiais e inquéritos judiciais 

originários, a jurisprudência do Supremo Tribunal tem 

caminhado no sentido de garantir, a um só tempo, a 

incolumidade do direito constitucional de defesa do 

investigado ou indiciado e a regular apuração de fatos e 

documentos que sejam, motivadamente, imprescindíveis 

para o desenvolvimento das ações persecutórias do 

Estado (MENDES, 2013, p. 446).  

 

No Inquérito 2.266, de sua relatoria no supremo, Mendes 

asseverou que: 

 

O inquérito não possui contraditório, mas as medidas 

invasivas deferidas judicialmente devem se submeter a 

esse princípio, e a sua subtração acarreta nulidade. 

Obviamente não é possível falar-se em contraditório 

absoluto quando se trata de medidas invasivas e redutoras 

da privacidade. Ao investigado não é dado conhecer 

previamente - sequer de forma concomitante - os 

fundamentos da medida que lhe restringe a privacidade. 

Intimar o investigado da decisão de quebra de sigilo 

telefônico tornaria inócua a decisão. Contudo, isso não 

significa a ineficácia do princípio do contraditório. Com 

efeito, cessada a medida, e reunidas as provas colhidas 

por esse meio, o investigado deve ter acesso ao que foi 

produzido, nos termos da Súmula Vinculante nº 14. Os 

fundamentos da decisão que deferiu a escuta telefônica, 

além das decisões posteriores que mantiveram o 

monitoramento devem estar acessíveis à parte 

investigada no momento de análise da denúncia e não 

podem ser subtraídas da Corte, que se vê tolhida na sua 

função de apreciar a existência de justa causa da ação 

penal (Inq 2266, Relator Ministro Gilmar Mendes, 

Tribunal Pleno, julgamento em 26.5.2011, DJe de 

13.3.2012). 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, duas 

foram as principais vozes a se manifestarem no sentido da aceitação da 

incidência dos institutos da ampla defesa e do contraditório durante a 
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fase pré-processual: a de Marcelo Fortes Barbosa e a de Rogério Lauria 

Tucci.  

Para Fortes Barbosa, mesmo diante dos termos da Constituição 

de 1967/1969, já seria de se admitir a incidência tanto da ampla defesa 

bem como do contraditório no inquérito policial, sendo isso decorrência 

lógica do estabelecido no § 15 do art. 153, no qual se afirmava que a lei 

assegurará aos acusados a ampla defesa, como os meios e recursos a ela 

inerentes. Argumenta que, caso contrário, a defesa não será ampla como 

é óbvio (BARBOSA, 1993, p. 68). 

Rovégno, citando referido autor acima, aduz que: 

 

A conformação legal atualmente existente para o 

inquérito policial leva Fortes Barbosa a sustentar, diante 

da ordem constitucional vigente, que se trata de peça 

anacrônica, de visível inconstitucionalidade, 

propugnando sua substituição, em reforma da legislação 

processual penal, pelo Juizado de Instrução, ou, pelo 

menos, pela instrução preliminar onde o indiciado seja 

provido de defesa técnica (ROVÉGNO, 2005, p. 300). 

 

A partir do estabelecido no inciso LV, do art. 5º, da Constituição 

Federal de 1988, Fortes Barbosa sustenta a tese da contraditoriedade no 

inquérito policial, que tem sua gênese nos estudos do eminente Joaquim 

Canuto Mendes de Almeida, fica evidentemente estabelecida, 

discordando, assim, das decisões do Supremo Tribunal Federal daquela 

época que entendia que não havia incidência dos institutos da ampla 

defesa nem do contraditório (BARBOSA, 1993, p. 143). 

Para o autor não há como negar a possibilidade de contraditório 

e, por conseguinte, a de defesa na fase de inquérito policial tendo em 

vista a expressão “acusados em geral” e que não verdade o constituinte 

ao se referir a “processo administrativo” quis, entende o autor, abranger 

não somente o processo em si, mas também o procedimento 

administrativo. 

Outro que defende com veemência e de forma incondicional o 

princípio do contraditório e da ampla defesa em termos de inquérito 

policial é Rogério Lauria Tucci. Em toda sua obra, em diversos 



- 303 - 

momentos em que pode passear pelo tema, Lauria Tucci, sempre 

pugnou peremptoriamente a necessidade de reconhecer a ampla defesa 

e o contraditório no inquérito policial, em virtude do disposto no texto 

constitucional. Aduz ele: 

 

[...] à evidência que se deverá conceder ao ser humano 

enredado numa persecutio criminis todas as 

possibilidades de efetivação de ampla defesa, de sorte 

que ela se concretize em sus plenitude, com a 

participação ativa, e marcada pela contraditoriedade, em 

todos os atos do respectivo procedimento, desde a fase 

pré-processual da investigação criminal, até o final do 

processo de conhecimento, ou do de execução, seja 

absolutório ou condenatória a sentença proferida naquele 

(TUCCI, 1993, p. 205). 

 

Assim, para Tucci, a aplicação dos referidos princípios é marca 

registrada na fase de persecução criminal e não no processo estrito, 

como normalmente sustenta a doutrina. Sustenta tal posição também no 

que dispõe a Constituição em seu inciso LIV, do próprio art. 5º, que 

combinado com o inciso LV da essa conotação.  

Anota Rovégno que: 

 

Em trabalho conjunto com José Rogério Cruz, Tucci 

tratou de espancar as compreensões, tidas por 

equivocadas, que não procuravam afastar a incidência 

dos princípios no inquérito policial e que se valiam, 

basicamente, de dois argumentos: que o texto 

constitucional falava em processo administrativo e não 

em procedimento (categoria jurídica em que o autor 

entende classificar o inquérito policial), bem como que 

não tratava da figura do indiciado, aquela que 

efetivamente existe no inquérito policial (ROVÉGNO, 

2005, p. 3003).  

 

Na obra Devido Processo Legal e Tutela Jurisdicional, Tucci e 

Rogério Cruz, em passagem dessa obra, salienta que “a confusão 

terminológica, e até mesmo conceptual, entre processo e procedimento 

se tradicionalizou em nosso País” (TUCCI, 1993, p. 26).   
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Com isso, a Constituição, sustentam eles, ao falar em processo 

administrativo quis em verdade dizer procedimento administrativo, 

motivo pelo qual não se deve fazer uma interpretação excessivamente 

restritiva dos conceitos, vez que o próprio legislador nacional entende 

ser possível a utilização do vocábulo processo para designar 

procedimento (Ibid., mesma página).   

Sendo assim, cabível, no alcance do inciso em questão, que os 

autores qualificam como um dos tipos de procedimento administrativo 

existente e que por isso deve ser estendida a garantia do contraditório e 

de defesa aos que estiverem sendo objeto de investigação policial (Ibid., 

mesma página).   

Citando referidos doutrinadores na obra acima comentada, 

Rovégno comenta nas seguintes palavras: 

 

Em reforço a esses argumentos, salientam que o 

legislador constitucional de 1988 inseriu a expressão 

“acusados em geral” no inciso LV do art. 5º, 

evidenciando, com isso, a sua intenção de ampliar ao 

máximo o alcance dessa expressão, pois, se essa não 

fosse a sua vontade, teria dito simplesmente “acusados”. 

A amplitude, assim alargada, da expressão alcança, em 

razão dessa máxima extensão proposta pelo constituinte, 

sem qualquer sombra de dúvida qualquer espécie de 

acusação, inclusive a ainda não formalmente 

concretizada (ROVÉGNO, 2005, p. 304). 

   

Ponto relevante na mesma obra de Tucci e Rogério Cruz, 

defendida com afinco pelos autores, foi o da dispositividade da atuação 

defensiva no inquérito policial, tendo, assim, uma possibilidade aberta 

e garantida pelo constituinte, o que não implica defender a 

obrigatoriedade dessa forma de atuação defensiva. Nesse diapasão, 

fazem-se a atuação defensiva e a contraditoriedade no inquérito policial 

efetivos direitos subjetivos do envolvido com a persecução penal do 

Estado (TUCCI, 1993, p. 27). 

Mendes comentando o posicionamento de Tucci sobre o assunto 

diz: 
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Orientação mais extensiva é defendida, entre outros, por 

Rogério Lauria Tucci, que sustenta a necessidade da 

aplicação do princípio do contraditório em todo o período 

da persecução penal, inclusive na investigação, visando, 

assim, dar maior garantia da liberdade e melhor atuação 

da defesa. Afirma Tucci que a contraditoriedade da 

investigação criminal consiste num direito fundamental 

do imputado, direito esse que, por ser um elemento 

decisivo do processo penal, não pode ser transformado, 

em nenhuma hipótese, em mero requisito formal 

(MENDES, 2013, p. 447).   

 

Visto as manifestações e como pensam os doutrinadores acerca 

do assunto abordado, é de passear, de forma breve e concisa, no tocante 

ao que vêm decidindo a jurisprudência sobre essa questão, sendo certo 

que, pelas posições ora levantadas, já se tem em mente uma noção do 

posicionamento do assunto aventado. 

Desse modo, passamos a expor alguns julgados dos Tribunais 

Superiores sobre o assunto, ressaltando que é majoritária a não 

incidência do contraditório em inquérito policial. O STJ no HABEAS 

CORPUS HC 212494 SC 2011/0157376-9, se manifesta nas seguintes 

palavras em contraposição a incidência de referido princípio: 

 

Ementa: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO. INQUÉRITO 

POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. FASE PRÉ-PROCESSUAL. 

NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. 

EXUMAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE 

PRAZO HÁBIL PARA REQUERER NOMEAÇÃO DE 

ASSISTENTE TÉCNICO. IMPROPRIEDADE DA VIA 

ELEITA. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. 

I - Acompanhando o entendimento firmado pela 1ª 

Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do 

Habeas Corpus n. 109.956, de relatoria do 

Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, a 5ª Turma 

deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar 

orientação no sentido de não mais admitir o uso do writ 

como substitutivo de recurso ordinário, previsto nos arts. 

105 , II , a , da Constituição da República e 30 da Lei n. 

8.038 /1990, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar 
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a essência desse instrumento constitucional. II - O 

entendimento desta Corte evoluiu para não mais se 

admitir o manejo do habeas corpus em substituição ao 

recurso próprio, bem assim como sucedâneo de revisão 

criminal. Precedentes. III - Inaplicável o princípio do 

contraditório na fase inquisitorial, porquanto esta possui 

natureza administrativa, destinando-se a prover 

elementos informativos ao responsável pela Acusação, 

que lhe permitam oferecer a denúncia. Precedentes. IV - 

Impossibilidade desta Corte aprofundar o exame do 

conjunto fático-probatório, sobretudo na via estreita do 

writ. Precedentes. V - Habeas corpus não conhecido (STJ 

– 5º turma, HC 212494 SC 2011/0157376-9, Rel. 

Ministra Regina Helena Costa, DJe 14/05/2014. 

 

O TJ-DF também se posiciona no mesmo sentido da seguinte 

forma: 

 

Ementa: HABEAS CORPUS. 

DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. 

ELEMENTOS INFORMATIVOS DE INQUÉRITO 

POLICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. SIGILO DA 

CORRESPONDÊNCIA. MITIGAÇÃO. 1. NO 

ÂMBITO DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO SE 

APLICAM OS POSTULADOS DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ASSIM, 

A REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOSCÓPICO NO 

BOJO DE INQUÉRITO POLICIAL, SEM A 

PARTICIPAÇÃO DA DEFESA, NÃO OFENDE OS 

MENCIONADOS PRINCÍPIOS. 2. O 

ENCAMINHAMENTO DA PROVA PELA POLÍCIA 

NÃO MACULA O ATO DE ILEGALIDADE, UMA 

VEZ QUE A POLÍCIA JUDICIÁRIA TEM O DEVER 

DE COLABORAR COM A INVESTIGAÇÃO DE 

CRIMES. 3. NÃO HÁ OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

"NEMO TENETUR SE DETEGERE" SE HÁ NOS 

AUTOS INFORMAÇÃO DE QUE O MATERIAL 

GRÁFICO DO ACUSADO FOI COLHIDO COM SUA 

ANUÊNCIA. 4. O SIGILO EPISTOLAR DEVE SER 

MITIGADO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE CONSIDERANDO A 

COLISÃO DAQUELA GARANTIA COM A 

SUSPEITA DA PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL. 5. 

SEGUNDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, "A 
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CLÁUSULA TUTELAR DA INVIOLABILIDADE DO 

SIGILO EPISTOLAR NÃO PODE CONSTITUIR 

INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DE 

PRÁTICAS ILÍCITAS" (HC Nº 70.814-//SP). 6. 

ORDEM DENEGADA (TJ-DF, 2ª turma criminal, HBC 

20130020292864 DF 0030235-27.2013.8.07.0000, Rel. 

Cesar Laboissiere Loyola, Publicado no DJE : 

20/01/2014 . Pág.: 188). 

 

Sabe-se que a regra é a não aplicação do instituto do 

contraditório em sede de inquérito policial, contudo vemos decisão do 

STF a reconhecer, em certos casos, a aplicação de forma mitigada de 

tal garantia, nesse sentido é esta decisão do Ministro Gilmar Mendes: 

 

Habeas corpus. 1. “Operação Navalha”. Inquérito no 

544/BA, do Superior Tribunal de justiça. 2. Alegação de 

indispensabilidade da juntada de laudo pericial 

encomendado e de cópia de reportagem. 3. A defesa não 

reivindica a produção de prova extemporânea ou 

providência que implique tumulto processual, mas 

apenas a juntada de elementos que entende pertinentes à 

elucidação dos fatos e ao convencimento do Ministério 

Público. 4. Ausência de razão jurídica plausível para que 

a Corte Especial do STJ indefira pedido de juntada do 

laudo pericial já produzido pela defesa do paciente. 5. 

Ordem deferida para, mantidos os efeitos da medida 

liminar, determinar a juntada dos expedientes 

00127270/2007 e 00126577/2007 aos autos do inquérito 

no 544BA, em trâmite perante o STJ.NECESSIDADE, 

PROTEÇÃO, DIREITO CONSTITUCIONAL DE 

DEFESA, INVESTIGADO, INDICIADO, GARANTIA, 

REGULARIDADE, APURAÇÃO, FATO, 

DOCUMENTO, OBJETIVO, DESENVOLVIMENTO, 

AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA, TENDÊNCIA 

INTERPRETATIVA, JURISPRUDÊNCIA, SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, GARANTIA, AMPLA 

DEFESA, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO 

LEGAL, ÂMBITO, INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, 

INQUÉRITO POLICIAL. (STF - HC 92599/BA - 2ª 

Turma - Rel. Min. Gilmar Mendes - Dje 074 - 

25.04.2008). 
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Outra decisão do STF que caminha no mesmo sentido, em se 

reconhecer a possibilidade de afetação do referido princípio na fase pré-

processual é este HC: 

 

Há, é verdade, diligências que devem ser sigilosas, sob o 

risco do comprometimento do seu bom sucesso. Mas, se 

o sigilo é aí necessário à apuração e à atividade 

instrutória, a formalização documental de seu resultado 

já não pode ser subtraída ao indiciado nem ao defensor, 

porque, é óbvio, cessou a causa mesma do sigilo. (...) Os 

atos de instrução, enquanto documentação dos elementos 

retóricos colhidos na investigação, esses devem estar 

acessíveis ao indiciado e ao defensor, à luz da 

Constituição da República, que garante à classe dos 

acusados, na qual não deixam de situar-se o indiciado e o 

investigado mesmo, o direito de defesa. O sigilo aqui, 

atingindo a defesa, frustra-lhe, por conseguinte, o 

exercício. (...) 5. Por outro lado, o instrumento disponível 

para assegurar a intimidade dos investigados (...) não 

figura título jurídico para limitar a defesa nem a 

publicidade, enquanto direitos do acusado. E invocar a 

intimidade dos demais acusados, para impedir o acesso 

aos autos, importa restrição ao direito de cada um dos 

envolvidos, pela razão manifesta de que os impede a 

todos de conhecer o que, documentalmente, lhes seja 

contrário. Por isso, a autoridade que investiga deve, 

mediante expedientes adequados, aparelhar-se para 

permitir que a defesa de cada paciente tenha acesso, pelo 

menos, ao que diga respeito ao seu constituinte." (HC 

88190, Relator Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, 

julgamento em 29.8.2006, DJ de 6.10.2006). 

 

Ora, como já dito acima, nas palavras de Grinover, que o direito 

de defesa e contraditório estão indissoluvelmente ligados, porquanto é 

do contraditório (visto em seu primeiro momento, da informação) que 

brota o exercício da defesa; mas é esta – como poder correlato ao de 

ação, que garante o contraditório. A defesa, assim, garante o 

contraditório, mas também por este se manifesta e é garantida. Eis a 

íntima relação e interação da defesa e do contraditório. 

Disto, se para que haja defesa necessariamente se deve ter 

acesso a informação daquilo que pesar contra quem está no polo passivo 



- 309 - 

de uma acusação formal ou não, como então negar o exercício de defesa 

em investigação policial em que os autos de inquérito é trancando via 

habeas corpus? Ora, se há defesa foi porque se teve inicialmente acesso 

a informação da investigação. Nesse sentido, a jurisprudência 

reconhece o trancamento de inquérito policial via o heroico habeas 

corpus: 

 

Ementa: EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. 

Crimes de tráfico e de associação para o tráfico (Lei nº 

11.343 /06, arts. 33 e 35). Pretensão ao trancamento do 

inquérito policial por ausência de indícios mínimos de 

materialidade delitiva e autoria da infração. Não 

conhecimento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça 

por ser ele substitutivo do recurso ordinário cabível. 

Precedentes da Corte. Necessidade, ademais, de incursão 

no acervo fático-probatório. Descabimento na via restrita 

do habeas corpus. Recurso não provido. 1. Não discrepa 

do entendimento dominante na Primeira Turma do 

Supremo Tribunal Federal o acórdão proferido por 

aquela Corte de Justiça no sentido da inadmissibilidade 

do habeas corpus que tenha por objetivo substituir o 

recurso ordinário. Precedentes. Ressalva do 

entendimento do Relator. 2. É firme, por outro lado, a 

jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal de que 

a concessão de habeas corpus com a finalidade de 

trancamento de ação penal em curso (bem como do 

antecedente inquérito policial) só é possível em situações 

excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, 

atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade 

ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra 

no caso em exame, em que a aferição da presença ou não 

de dolo na conduta do apontado ofensor demanda 

incursão no acervo fático-probatório, a qual é inviável na 

via estreita do writ constitucional. Precedentes. 3. 

Recurso a que se nega provimento (STF – 1º turma, RHC 

120389 SP. Rel. Min. Dias Toffoli, acórdão eletrônico 

dje-063 divulg. 28-03-2014, public. 31-03-2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma 

análise acerca do que pensa a doutrina bem como a jurisprudência sobre 



- 310 - 

a incidência do princípio do contraditório na fase inquisitiva ou pré- 

processual, mostrado, inicialmente, características importantes do 

inquérito policial; depois passando a tratar do princípio do contraditório 

e as posições contrárias, intermediárias e favoráveis a incidência desse 

princípio nessa fase. 

De modo geral, vê-se que o posicionamento tanto da doutrina 

como da jurisprudência em relação a aplicabilidade do contraditório em 

sede de inquérito policial é no sentido do não acolhimento, em regra, 

do referido princípio a essa fase, vez que sustentam se tratar de mero 

procedimento administrativo, não tendo ainda acusação formal nem 

prejuízo ao investigado. Contudo, mostra-se que, em certos casos, há a 

possibilidade de aplicação desse princípio de forma excepcional para 

garantia de direitos fundamentas.   

Ao compreender o conceito, natureza jurídica, finalidade e 

características do inquérito policial bem como do instituto do 

contraditório, mostrando suas origens e evolução no tempo e a 

localização de tais institutos contemporaneamente no ordenamento 

jurídico assim como o posicionamento da doutrina e jurisprudência 

sobre o tema pesquisado, permitiu-se assim que os objetivos propostos 

fossem alcançados de forma satisfatória. 

Por ser uma pesquisa de análise de posicionamento jurídicos 

sobre um assunto, que não é consenso na doutrina, e que a cada dia vem 

ganhado corpo nos seminários acadêmicos bem como nas universidades 

e faculdades, buscou-se em livros de doutrinadores consagrados, 

revistas jurídicas, teses de mestrado e na jurisprudência dos Tribunais 

Superiores demostrar que apesar da fase pré-processual ser de caráter 

inquisitivo, essa não é absoluta e, por conseguinte, sofre mitigação em 

sua essência tendo em vista os postulados constitucionais da 

Constituição Federal de 1988. 

Para tanto, percorreu-se doutrina de eminentes construtores do 

saber jurídico como Gilmar Mendes, Fernando Tourinho, André 

Rovégno, Ada Pellegrini Grinover, Paulo Rangel, Eugênio Pacelli, 

Renato Brasileiro, dentre outros tantos com o objetivo de abrilhantar 

esse trabalho científico bem como com complemento, também, das 
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decisões de Tribunais como o Superior Tribunal de Justiça e Supremo 

Tribunal Federal. 

Dada a importância do assunto abordado, torna-se importante a 

discussão mais aprofundada dos direitos fundamentais, em especial, os 

que versem sobre garantias como o próprio contraditório e a ampla 

defesa em uma sociedade que muitas vezes desconhece importantes 

valores conquistados ao longo de muitos anos.  

Sendo assim, destaca-se a necessidade da compreensão da 

temática abordada sobretudo pelo fato de intendermos quão valioso são 

os direitos fundamentais e que ainda que se trate de uma investigação 

de cunho policial e de natureza inquisitiva, o direito fundamental ao 

contraditório, ainda que na sua acepção de direito à informação, e de 

forma excepcional, é garantido na fase inquisitiva.  
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O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA NA 

LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

Gustavo de Melo Silva63 

Silvania Monteiro Gomes64 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema abordado no presente artigo tem como principal objetivo 

esclarecer sua importância em um assunto tão instigador e 

exaustivamente explorado pela mídia, notadamente por envolver 

interesses sociais. E por meio deste estudo e que pretendemos mostrar 

que, instituto da delação premiada, surgiu para revelar-se que pode 

haver um acordo entre o delator e o Estado, com isso o delator tem seus 

benefícios e o Estado a sua resposta para a sociedade, a maior vítima 

desse delito.  

Delação premiada ou delação eficaz na legislação brasileira é 

um benefício legal concedido a um acusado em ação penal que aceite 

colaborar e/ou delatar em uma investigação criminal, sendo 

considerado um amparo previsto na legislação brasileira vigente. É 

notório que o tema em debate é bastante atual e polêmico uma vez que 

o Brasil foi alvo de uma das maiores operações já realizado, com o 

propósito de reprimir o crime de lavagem de dinheiro. Além disso, esse 

crime pode ser considerado complexo, ou seja, englobam vários delitos 

no mesmo tipo penal, deixando evidente a necessidade do país por 

novos mecanismos que auxiliem nas investigações e no combate ao 

crime conhecido como lavagem de dinheiro.  

A delação premiada pode ser muito proveitosa para a 

investigação de crimes de lavagem de dinheiro, com uma grande 
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estrutura hierarquizada de poder, entretanto, ela não é imune a críticas. 

Apesar das inúmeras críticas, é possível compreender que sem esse 

recurso, inúmeras organizações criminosas permaneceriam agindo sem 

que o Estado descobrisse elementos fundamentais para a sua 

desarticulação. 

Com o instituto da Delação Premiada, emerge uma maneira de 

auxiliar o Estado nas investigações de modo que o investigado é 

incentivado a colaborar com a justiça e em contrapartida obter 

benefícios, proporcionando resultados satisfatórios para sociedade que 

é a principal vítima.   

O objeto de análise o tema central desse artigo que é o instituto 

da delação premiada na Lei de lavagem de dinheiro Lei n. 9.613/98, 

historicidade, conceitos, as fases do crime de lavagem de dinheiro, um 

breve comentário acerca da Lei 9.613/98 e as alterações trazidas pela 

Lei 12.683/12, os setores econômicos mais utilizados no crime de 

lavagem de dinheiro, a delação premiada na pugna a lavagem de 

dinheiro, competência e as contribuições do instituto da delação 

premiada no crime de lavagem de capital.  

A escolha do tema justifica-se pelo fato de sua relevância social, 

uma vez que as transgressões penais empreendidas pelo crime 

organizado alcançam de forma direta a sociedade, através da falta de 

segurança, provocando no Estado um dever em procurar meios capazes 

de restringir as atividades das organizações criminosas, que tomou 

grandes proporções atualmente.  

 

DESENVOLVIMENTO  

 

A vontade espontânea é um requisito indispensável da delação 

premiada, não diferente no crime de lavagem de capital, cada lei 

determina os requisitos de eficácia, que deverão ser alcançados para que 

o delator possa usufruir do prêmio legal. Nesse capítulo, será analisado 

o tema central dessa monografia que é: o instituto da delação premiada 

na Lei de lavagem de dinheiro. 
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A lavagem de dinheiro prevista na lei 9.613/98 sofreu alterações 

pela lei 12.683/12, é um crime de apuração agudamente complexo, é 

um tema muito recente em nossa legislação e necessita de discussões 

mais profundas na doutrina brasileira. Sem falar que a criminalidade 

usa meios tão astuciosos que acaba deixando a impressão que estão 

sempre adiante das investigações, ou seja, estão sempre em 

transformação. 

Na realidade crime organizado no Brasil disponibiliza fundos 

imensuráveis e envolve milhares de pessoas, e com um sistema 

operacional implantado e bem organizado. Todavia, apesar de ser de 

uma atividade extremamente lucrativa, para serem usados seus 

dividendos é necessária a ocultação de sua origem, por se tratar de um 

ato ilícito. 

Nas linhas seguintes iremos analisar a historicidade, conceitos, 

casos concretos, os benefícios da delação premiada no crime de 

lavagem de dinheiro, dentre outros aspectos. 

 

ORIGEM DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

O crime de lavagem de dinheiro, ou lavagem de capital, dá-se 

quando se auferem vantagens de forma ilícita e, torna-se de forma 

aparentemente lícitas, por intermédio de um mecanismo chamado 

Lavagem de dinheiro. 

É de difícil precisão destacar o exato momento na história em 

que o crime de lavagem de dinheiro passou a ser praticado, contudo, de 

acordo com ilustríssimo Anselmo delegado da polícia federal, 

participante de uma das maiores operações de investigações de 

corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve, leciona que: 

 

O processo de lavagem de dinheiro para encobrir sua 

origem não é recente, podendo-se apontar, embora em 

cunho anedótico a máxima pecunia non olet, frase 

pronunciada por Tito, filho do imperador Vespasiano, 

após seu pai ter gravado com um imposto as latrinas 

romanas. Ante a reprovação de Tito, seu pai colocou-lhe 
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sob as narinas o objeto da primeira arrecadação, 

perguntando se cheirava mal, quando respondeu 

negativamente. Tito, entretanto, desconhecia que seu pai 

havia mandado lavar as moedas no Rio Tigre. 

(ANSELMO, 2013, p. 35) 

 

Anselmo ainda salienta, trazendo trechos da Bíblia Sagrada do 

livro de (Atos dos Apóstolos, no cap. V, versículos 1 -11) o advento da 

lavagem de dinheiro: 

 

É possível apontar atos com o objetivo de ocultar ou 

encobrir a origem de dinheiro empregado ou obtido 

ilicitamente, nos casos em que os cristãos colocavam 

tudo em comum, como na história de Ananias e sua 

esposa Safira. Na época, a vida entre os cristãos se dava 

em comunhão e os valores eram entregues aos apóstolos, 

que providenciavam a sua utilização em comum. Ananias 

e sua esposa venderam uma propriedade e ocultaram uma 

parte, dando apenas uma parcela aos apóstolos. Ananias 

morreu mentindo aos pés de Pedro e sua esposa Safira, 

por sua vez, também foi interrogado por Pedro, mentiu e 

morreu da mesma forma. (ANSELMO, 2013, p. 35) 

 

Em meados do século 17 a pirataria era uma atividade cara, os 

custos eram altíssimos para quem fizesse parte desse ramo, pois a 

tripulação necessitava de alimentos e receber seus respectivos 

pagamentos. O navio precisava ser mantido, era essencial para o 

desenvolvimento dessa pratica e isso gerava custos, também 

precisavam de armamentos, munições, dentre outros equipamentos. 

Diversos utensílios e alimentos eram adquiridos de forma ilícita, 

mais precisamente através de roubos, outras coisas com ajuda dos 

portos amigos, ou seja, os mercadores disponibilizavam para os piratas: 

roupas, cerveja, munição, dentre outras coisas, e simplesmente os 

oficias responsáveis pela segurança do porto faziam vista grossa, 

enquanto os piratas saqueavam tudo e o quanto os mesmos desejassem. 

Os piratas precisavam de dinheiro, tanto para uma futura aposentadoria, 

como também, para dar continuidade a suas atividades, mas a verdade 
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é que eles executavam um esquema grandioso de lavagem de dinheiro. 

Segundo Mendroni: 

 

O navio pirata necessitava de “dinheiro” para funcionar. 

Na verdade, eles mantinham um esquema de lavagem de 

dinheiro a exemplo do que se observa nos dias atuais. 

Eles davam – entregavam ou “colocavam” (placement) – 

o lote e as mercadorias (ouro, moedas espanholas, peças 

caras de ouro e prata) para mercadores americanos de 

reputação, que as trocavam por várias quantias menores 

ou por moedas mais caras. As cargas dos navios 

capturados eram muito procuradas pelos mercadores 

americanos. Não havia real necessidade de acomodação 

(layering), já que os piratas operavam abertamente e as 

mercadorias eram facilmente aceitas e trocadas. 

Integração (integration) dos fundos lavados se tornava 

importante somente do o pirata resolvia se aposentar, e 

todos o faziam na então alegre velha Inglaterra. Lá, 

aportando a gama de valores amealhados, pela falta de 

documentação um pirata aposentado podia 

tranquilamente trazer consigo uma verdadeira fortuna 

ganha aparentemente nas colônias sob a aparência de 

realização de negócios legítimos.( MENDRONI, 2015, 

p.5-6). 

 

Para Mendroni (2015), a lavagem de capital é um crime que 

pode ser facilmente executado, quando se tem o apoio e o auxílio de 

membros do governo, instituições financeiras e dos negócios. Sem uma 

técnica efetiva para a lavagem do dinheiro, os piratas não teriam essa 

facilidade de lavá-lo. Por coincidência os atuais lavadores de dinheiro 

procuram os lugares conhecidos como paraísos fiscais, países esses 

onde as leis e o comérciosão mais desapertados e, consequentemente 

são mais utilizados para esse tipo de crime. 

De acordo com Barros (2013), a expressão Lavagem de 

Dinheiro teve origem nos EUA, em meados de 1920, na época, os 

grupos mafiosos conseguiram lavanderias para ocultar produtos de 

crimes, chefiadas pelo mafioso conhecido por Al Capone. O mafioso 

acumulou uma grande fortuna através da venda de bebidas de forma 

ilegal na cidade de Chicago, ele usava uma rede de lavanderias para 



- 319 - 

camuflar o crime, daí surge à expressão Money Laundering que 

significa lavagem de dinheiro.  

Para ocultar os recursos ilegais das autoridades americanas ele 

enviava tudo para a Suíça, o que deu origem as invenções dos off-shore 

ou paraísos fiscais, por conta de ter maior sigilo, poucas exigências para 

constituição de novas empresas, menor tributação, ou seja, se torna mais 

fácil para esconder dinheiro de origem criminosa. Al Capone foi preso 

acusado do crime de sonegação fiscal depois de uma severa 

investigação em suas declarações de renda. É o que leciona Barros: 

 

[...] “Filho de imigrantes italianos provindos da região de 

Nápoles, nascido em Nova York. Esse conhecido infrator 

da lei assumiu, por volta de 1920, o controle do crime 

organizado na cidade de Chicago, tornando-se milionário 

com a venda de bebidas ilegais. Foi preso por sonegação 

fiscal após sofrer rigorosa investigação em suas 

declarações de renda”. (BARROS, 2013, p. 33). 

 

E consequentemente esses mesmos paraísos fiscais são 

utilizados até os dias atuais, e acaba se tornando um dos maiores 

obstáculos para as autoridades frear essa prática que causa sérios 

prejuízos aos cofres públicos. 

A ação que envolve esses grupos constitui-se em obter 

vantagens que são convertidas em patrimônio, com aparência de origem 

lícita. E por ter extenso aspecto histórico, com o decorrer dos anos, foi 

atingindo grandes proporções no mundo, com tanta relevância, que se 

tornou necessário buscar um meio de diminuir o alto poder dessas 

organizações criminosas.  Em consequência disso, o Brasil passou a ser 

signatário da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e 

Substâncias Psicotrópicas, que se concluiu em Viena, em 20 de 

dezembro de 1988, com aprovação do Congresso Nacional, com o 

Decreto Legislativo nº162, de 14 de junho de 1991. 

Posteriormente viu-se a necessidade de elaborar medidas mais 

rígidas e eficientes para combater esse tipo de conduta criminosa, ou 

seja, expandir as determinações incluídas na Convenção, pois esses 

tipos de organizações causavam sérios prejuízos não só ao erário, as 
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estruturas sócias como também se tratava de uma afronta ao nosso 

ordenamento jurídico. Vejamos a seguir: 

 

Após a assinatura da Convenção supramencionada, o país 

dando encadeamento aos compromissos internacionais 

por ele adquirido, sancionou em 03 de março de 1998, a 

Lei de Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, 

Direitos e Valores (Lei nº 9.613/98), que surgiu para 

conceder ainda mais dimensão às determinações contidas 

na Convenção, posto que tal acordo tem como objetivo 

principal combater os benefícios financeiros dos grupos 

ou agentes que traficam entorpecentes, isso porque, tal 

prática delitiva, movimenta bilhões anualmente em todo 

o mundo, além de destruir as estruturas sociais, que 

circundam todo o ordenamento jurídico. (VAZ e 

NEVES, 2017). 

 

De acordo com Gonçalves e Baltazar (2016) a incriminação da 

lavagem de capital, trazida pela Lei n. 9.613/98, é produto do 

compromisso assumido pelo Brasil através do plano internacional, ao 

firmar acordo com a Convenção de Viena, a Convenção de Palermo, e 

a Convenção de Mérida. 

A lavagem de dinheiro, de fato é uma conduta criminosa 

bastante antiga. Entretanto, só foi tratada como modalidade criminosa 

distinta, com tipificação, penalização na legislação brasileira, 

recentemente. É o que esclarece o juiz e professor MORO: 

 

Com efeito, a maioria das leis criminalizando tal 

atividade data das décadas de 80 e 90 do século XX. 

Exemplificadamente, a legislação norte-americana é de 

1986, a francesa, de 1987, a argentina, no que se referer 

à lavagem de produto de tráfico de drogas, de 1989, 

enquanto a lavagem do produto de outros crimes, de 

2000, a suíça, de 1990. A lavagem de dinheiro foi 

criminalizada no Brasil pela Lei n. 9.613, de 3-3-1998. 

(MORO, 2010, p.14) 

 

Segundo Moro (2010), esse retardamento na criminalização 

trouxe obstáculos na execução da lei de lavagem de dinheiro. Pois não 

se trata de um tipo penal provecto, a exemplo do homicídio ou roubo, 
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que para os mesmos há um estudo sólido a respeito de sua configuração 

jurídica. A problemática é que se tratando de crime recente, as 

indagações interpretativas encontram-se vulgarmente abertas, sujeitas a 

sofrer à resolução de outro modo, claro, não ultrapassando os limites 

admissíveis, pela doutrina e jurisprudência. O fundamental é entender 

que a criminalização da lavagem de dinheiro não se resume apenas em 

um novo tipo penal. Essa criminalização significa, sobretudo, uma 

inovadora política com objetivo de prevenir e reprimir atividades 

criminosas. 

Antes de adentramos aos conceitos do crime de lavagem de 

dinheiro, é essencial importância enfatizar que alguns países a exemplo 

Espanha e Portugal é usada a nomenclatura branqueamento de capitais. 

O Brasil por sua vez, preferiu não adotar essa nomenclatura, escolha do 

legislador para evitar discussões inférteis, pois o nome branqueamento 

poderia ser vista pelos críticos como uma inferência racista. 

Torna-se notável que não existe na doutrina um conceito 

unívoco em relação ao crime de lavagem, contudo não existe 

entendimento distinto, as mesmas defendem que a lavagem de dinheiro 

é um método de caracterização lícita ao capital adquirido de forma 

ilícita. 

Capez define o crime de lavagem como: 

 

Lavagem de dinheiro consiste no processo por meio do 

qual se opera a transformação de recursos obtidos de 

forma ilícita em ativos com aparente origem legal, 

inserindo, assim, um grande volume de fundos nos mais 

diversos setores da economia. (CAPEZ, 2017, p.539). 

 

Por sua vez Gonçalves e Baltazar conceituam o crime de 

lavagem de dinheiro como “A Lavagem de Dinheiro (LD) pode ser 

conceituada como atividade de desvinculação ou afastamento do 

dinheiro da sua origem ilícita para que possa ser aproveitado.” 

(GONÇALVES e BALTAZAR, 2016, p.814). 

No entendimento de Gonçalves e Baltazar (2016) a lavagem é 

uma atividade com finalidade de se livrar dos vínculos anteriores, 
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afastando o ilícito, para que dessa forma o dinheiro possa ser 

incorporado a qualquer tipo de negócio para dar a impressão que sua 

obtenção foi de maneira totalmente licita, havendo assim uma 

desvinculação de sua verdadeira origem. 

Há dessemelhantes definições utilizadas para este crime 

disseminado pelo mundo. No Brasil não existe divergências em torno 

do conceito, até porque estaria unido ao próprio tipo penal antevisto na 

Lei 9613/98 em seu artigo 1°, caput. Nestes termos: 

 

Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, 

disposição, movimentação ou propriedade de bens, 

direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 

de infração penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 

2012) 

 

Fica evidente que, a lavagem de capital é um processo 

aprofundado e dinâmico, aonde o agente transgressor, através de suas 

ações criminosas, torna de forma aparente lícito o dinheiro, bens ou 

direitos provenientes de crimes anteriores à lavagem. 

As fases que consumam a prática do crime de lavagem de 

dinheiro são independes e sem semelhanças, em vários casos, não 

acontecem em sequência, desse modo, o estudo aprofundado e isolado 

de cada uma das fases tende facilitar de maneira significativa a 

investigação.  

De acordo com Rizzo, especialista em prevenção à lavagem de 

dinheiro, o processo da lavagem envolve três etapas: 

 

Etapa 1. Colocação dos recursos ilícitos no sistema 

econômico (placement) É a disposição física dos recursos 

quando são inseridos no sistema econômico por meio de 

técnicas que dificultam a identificação da sua 

procedência. Esses valores podem ser introduzidos nos 

bancos por meio de depósitos feitos por diversas pessoas 

em várias contas, em pequenas quantias, em determinado 

período de tempo e que, individualmente, não geram 

suspeitas [...]. Etapa 2. Ocultação da origem por meio de 

difícil rastreamento/ camuflagem (layering) É a fase da 

lavagem propriamente dita, quando se promove a 
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mudança do formato dos recursos para ocultar sua fonte, 

por meio da realização de inúmeras transações e 

transferências financeiras para diferentes beneficiários, 

bancos e países para eliminar o rastro do dinheiro, 

evitando que seja detectada a atividade que o gerou [...]. 

Etapa 3. Integração formal ao sistema econômico 

(integration) Fase final do processo de lavagem. Os 

ativos são incorporados formalmente ao sistema 

econômico e contam com o aspecto de legalidade 

pretendido, como se fossem provenientes de uma 

atividade lícita [...]. (RIZZO, 2016, p.31, 32) 

 

Contudo, cabe salientar que a lavagem de capital nem sempre 

segue sequência com as fases supramencionadas, como também, não é 

necessário o acontecimento dessas três fases para que se configure o 

delito, bastando apenas à fase da colocação. Porém, o estudo dessas 

fases é fundamental, pois ajuda a entender o “modus operandi” modo 

de operação da lavagem de dinheiro. Fato incontestável que, todos os 

dias surgem novas técnicas de lavagem de capital, diferente das 

existentes, tornando-se quase impossível a enumeração das formas de 

operação dessa pratica delitiva. Nesse sentindo vale ressaltar a fala do 

ex-ministro do STJ Gilson Dipp: “as técnicas de lavagem de dinheiro 

mais eficazes são aquelas ainda não conhecidas”. 

A justiça brasileira se utiliza da Lei de crimes de lavagem, 

ocultação de bens, direitos e valores Lei nº 9.613/98, para combater o 

crime de lavagem de capital. Porém, cabe salientar, que essa lei 

supracitada foi alvo de modificações trazidas pela Lei nº 12.683/12, 

pois antes do advento da nova lei, o rol de crimes seguia um critério 

meramente taxativo, com essas mudanças passou a ser mais amplo, já 

que agora está associado a qualquer tipo de crime. Vejamos a seguir: 

 

Art. 1° Ocultar ou dissimular a natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade 

de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei 

nº 12.683, de 2012). (Brasil. Lei n° 9.613, de 3 de março 

de 1998. Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou 

ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da 

utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos 



- 324 - 

nesta Lei; cria o Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras - COAF, e dá outras providências. (BRASIL, 

Redação dada pela Lei n° 12.683, de 2012). 

 

Com essa substituição, a lei de lavagem se tornou muito mais 

rigorosa contra essa pratica delituosa, pois passou a se tratar de qualquer 

infração penal, ou seja, crime ou uma contravenção penal. 

Outra mudança importante foi a revogação do rol taxativo que 

estabelecia os crimes antecedentes, determinando assim que, qualquer 

infração penal pode-se considerar como crime antecedente a lavagem 

de capital, se tornando uma lei de terceira geração, sem lista fechada de 

crimes antecedentes, dessa forma o Brasil foi inserido no conjunto dos 

países de terceira geração a exemplo Espanha e Argentina. 

Há várias operações comerciais e também econômicas exercidas 

que proporcionam a lavagem de capital e, por esse motivo, merecem 

ênfase. Entre os setores mais usados para promover a lavagem de 

dinheiro estão: Companhias seguradoras, de capitalização e 

previdência; Mercado imobiliário; Jogos de azar e sorteios; Empresa 

fictícia; Organizações sem fins lucrativos; Empresa de fachada; 

Paraísos fiscais; e, Contrabando de dinheiro; entre outros. Por mais que 

a incidência deste crime seja extensa e concreta nestes setores 

supracitados, serão abordados, nesta análise, apenas: jogos de azar e 

sorteio; empresa fictícia; setor imobiliário; e o setor futebolístico. 

Um dos meios bastante utilizados para lavar capitais adquiridos 

através de meios ilícitos são os jogos de azar, sendo que a manipulação 

dos resultados é sua principal característica, como também grande 

volume de apostas em alguns casos. A compra de bilhete premiado é 

um exemplo clássico, no qual se caracteriza na compra através de 

dinheiro em espécie de bilhetes contemplados em concursos oficiais, ou 

seja, aqueles que são legítimos por serem realizados através de 

instituições autorizadas. Leciona Rizzo que: 

 

Muitos casos de fraudes nas loterias têm sido 

denunciados ao longo do tempo e, em grande parte deles, 

as quadrilhas criminosas contam com a participação de 
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agentes internos, que se propõem a colaborar com elas. 

Está aí justificada a importância da política “Conheça seu 

funcionário”, à qual tem sido dado enorme destaque nos 

normativos. (RIZZO, 2016, p.57) 

 

De acordo com Rizzo (2016) através da portaria n° 537 de 5 de 

novembro do ano de 2013 do ministério da fazenda, foram 

estabelecidos os procedimentos a serem seguidos pelas sociedades que 

premiam com dinheiro ou bens por meio de loterias disciplinadas pelo 

Decreto-lei n° 204, de 27 de fevereiro de 1967 para fins de Prevenção 

à Lavagem de Dinheiro e ao financiamento do terrorismo. As loterias 

têm o dever de comunicar ao Conselho de controle de atividades 

financeiras (COAF), todo e qualquer pagamento de prêmio, que seja 

igual ou superior a R$ 10 mil, como também são obrigadas a preservar 

os registros de pagamentos dos respectivos prêmios quando houver 

identificação do ganhador. 

A lavagem de dinheiro é uma prática muito utilizada nos setores 

imobiliários, os lavadores de dinheiro sujo executam esse crime, através 

de transações de compra e venda de imóveis, e consequentemente os 

agentes criminosos lavam o capital com muita facilidade. Os 

criminosos contam com apoio dos vendedores, que em troca recebe 

pagamento de propina. De acordo com Mendroni: 

 

Trata-se de outra forma, muito comum, de praticar o 

crime de lavagem de dinheiro. O agente, por exemplo, 

compra um imóvel e declara haver pago valor 

infinitamente menor. Paga a diferença ao vendedor “por 

debaixo do pano”. Depois, após alegar haver realizado 

reformas que valorizam o imóvel (às vezes, 

mentirosamente e outras realizando reformas com custo 

muito menor do que o verdadeiramente gasto), vende-o 

pelo preço normal de mercado, transformando aquela 

diferença em ativo (lucro). (MENDRONI, 2018, p.235) 

 

De fato por haver uma forte referência de mercado, o setor 

imobiliário acaba tendo uma procura muito elevada pelos lavadores de 

capitais, consequentemente se tornando um alvo fácil para a prática de 
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lavagem de dinheiro, infelizmente os falsos cálculos dos preços dos 

imóveis feitos por alguns vendedores acabam influenciando nas bruscas 

alterações de preços do mercado imobiliário. 

 De acordo com Rizzo (2016) em 2009 o Grupo de Ação 

Financeira- GAFI realizou um estudo, sobre a lavagem de capital por 

meio do futebol, esse relatório final elaborado pelo GAFI relatava a 

preocupação de vários países com a alta probabilidade do crime 

organizado por meio desse esporte legalizar dinheiro sujo, em outras 

palavras, cometer o crime de lavagem de dinheiro. A especialista em 

prevenção à lavagem de dinheiro RIZZO defende que: 

 

O mercado do futebol profissional iniciou o processo de 

comercialização desde o início da década de 1990, com 

aumento expressivo dos recursos envolvidos nesse 

esporte, uma vez que o mercado oferece aos jogadores 

ganhos e preços de transferência de dimensões 

espantosas. A grande variedade de partes interessadas e 

o fluxo de dinheiro facilitam e podem ocultar a atividade 

fraudulenta. A maioria das vezes, esses fluxos de 

dinheiro entram e saem dos paraísos fiscais ou envolvem 

diversas escalas. (RIZZO, 2016, p. 56). 

 

Esclarece Rizzo (2016) que os mecanismos responsáveis por 

regular e fiscalizar o esporte futebolístico são fracos e escassos em 

todos os países do mundo, o que falta é a transparência no 

gerenciamento dos negócios futebolísticos, apesar das transações 

internacionais quando são celebradas entre clubes brasileiros e 

estrangeiros sejam relatadas ao Banco Central. 

Segundo Callegari e Weber (2017) o Brasil é um país digno de 

total atenção nesse intercâmbio de esportista, pois em 2011, foi o país 

que mais vendeu jogadores de futebol, chegando a um total de 1.063 

atletas brasileiros jogando no exterior.  Sendo que o valor dos jogadores 

fora do Brasil, ou seja, no exterior é um dos maiores do mundo, 

aproximadamente R$ 3,4 milhões. Tais dados tornaram esse tipo de 

negócio bem mais atrativo para a lavagem de capital. 
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Para Mendroni (2018) a empresa fictícia tem um pouco de 

semelhança com a empresa de fachada, e mais pela caracterização 

técnica da nomenclatura, contudo, uma empresa fictícia ela existe 

apenas no papel. Porem, quando se averigua a casual existência de um 

edifício em um determinado local, e número na Junta Comercial, é que 

se comprova a sua não existência, ou seja, não existe nem imóvel e em 

muitos casos sequer o número nunca existiu naquela localidade, e dessa 

forma o agente criminoso gerencia o dinheiro em nome da empresa 

fictícia para lavar o dinheiro. É o que leciona Mendroni: 

 

À semelhança da empresa de fachada, e mais pela 

diferenciação técnica de terminologia, a empresa fictícia 

existe somente no papel, tão somente. Checando-se a 

eventual existência do prédio naquele logradouro e 

número registrados na Junta Comercial, constatar-se-á a 

sua inexistência. Não haverá imóvel algum naquele 

número, ou muitas vezes sequer o número existirá 

naquela rua, ou então existirá outra empresa, totalmente 

dissociada das propostas da tal “empresa”, ou mesmo 

poderá tratar-se de imóvel residencial de pessoa 

absolutamente inocente e desconhecedora da situação 

“falsa” daquela fictícia. Assim, o agente movimenta o 

dinheiro em nome da empresa, mas ela na verdade não 

existe fisicamente. Diferentemente da empresa fachada 

que existe fisicamente, esta está somente constituída em 

papel. Na prática, entretanto, empresa de fachada e 

empresa fictícia funcionam da mesma forma para a 

prática de lavagem de dinheiro. (MENDRONI, 2018, 

p.217) 

 

O agente criminoso constitui uma empresa aparentemente de 

formal legal, seguindo os trâmites exigidos pelos órgãos reguladores, 

mas na realidade é uma empresa fraudulenta, fictícia do qual vai servir 

para tão somente para um único fim, lavar dinheiro adquirido 

supostamente de forma ilegal, para dar aparência de lícito. 

É no artigo 1°, parágrafo 5° da Lei 9.613/98 que está previsto o 

instituto da delação premiada que sofreu recentes alterações realizadas 

pela Lei 12.683/2012. O texto atual ampliou as hipóteses para aplicação 

da delação premiada. 
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Nesse seguimento, a Lei n° 12.683/2012, no artigo 1°, parágrafo 

5°, dispõe: 

 

A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser 

cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se 

ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer 

tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor 

ou partícipe colaborar espontaneamente com as 

autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à 

apuração das infrações penais, à identificação dos 

autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, 

direitos ou valores objeto do crime. 

 

De fato, o instituto da delação está prevista em vários diplomas 

legais que autorizam a prerrogativa de benefícios aos delatores. 

Entretanto, para adquirir esses benefícios é indispensável preencher os 

requisitos exigidos pela lei. A delação premiada, portanto, é um direito 

subjetivo do acusado, isto é, um direito garantido por lei, que 

proporciona a possibilidade da redução de pena ao delator que é uns dos 

benefícios, caso atenda as condições apontadas expressamente na 

legislação vigente.  

A alteração concretizada pela Lei 12.683/2012 dispõe também 

a possibilidade da execução da pena inicial tanto no regime aberto ou 

no semiaberto, incumbe ao juiz decidir se aplica à pena ou se substitui 

por pena restritiva de direitos, a qualquer tempo, se réu colaborar 

espontaneamente com as autoridades competentes. É de suma 

importância frisar que a delação premiada é um meio de obtenção de 

provas, ou seja, não é prova em si, é apenas um instrumento 

investigativo, sendo válida sua utilização para se chegar até a prova 

material, conforme já se posicionou o judiciário brasileiro. 

Mas, para ter direito aos benefícios do instituto da delação 

premiada, o acusado tem que preencher determinados requisitos que são 

previstos em lei, como a colaboração espontânea diante das autoridades, 

devendo prestar informações de forma que possam conduzir ás 

apurações das violações penais, como a identificação dos autores, 

coautores e partícipes de forma espontânea e voluntária, ou fornecer á 
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localização dos bens, valores ou direitos, produtos do crime. Ainda 

nessa linha de raciocínio, leciona Capez que: 

 

De acordo com o § 5° do art. 1°, se o autor, coautor ou 

partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades: 

(a) prestando esclarecimentos que levem à apuração das 

infrações penais e de sua autoria ou (b) prestando 

esclarecimentos que levem à localização dos bens, 

direitos ou valores objeto do crime antecedente, poderá 

ser contemplado com um dos seguintes benefícios legais: 

a pena poderá ser reduzida de um a dois terços e 

começará a ser cumprida em regime aberto, ou 

semiaberto, podendo o juiz deixar de aplicá-la (perdão 

judicial) ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena 

restritiva de direitos. A delação pode ser realizada tanto 

na fase de inquérito policial quanto na fase processual, 

desde que até a sentença, pois é nesse momento que o 

delator será contemplado com o prêmio. (CAPEZ, 2017 

p.547) 

 

As informações precisam ser prestadas na presença de uma 

autoridade competente, por exemplo: juiz, promotor de justiça, 

delegado, entre outros. Todo e qualquer esclarecimento prestado, 

necessariamente devem ser imprescindíveis e expressivos, como 

localidade, período, nomes de outros integrantes, que levem as 

autoridades apurarem o delito e sua autoria, como também a localização 

dos bens adquiridos de forma ilícita. 

De acordo com Rizzo (2016) ainda que o Brasil venha se 

dedicando na criação de leis, normas e procedimentos de acordo com 

as sugestões dos órgãos internacionais na pugna e na coibição à 

lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, ainda há diversas 

críticas a respeito de sua eficácia. Por mais que existam alguns avanços, 

são escassas as informações disponíveis quando se trata da quantidade 

de processos e de condenações referente à lavagem de dinheiro. 

Por conseguinte, nota-se que o instituto da delação premiada 

vem sendo empregada no Brasil, pois comprovou ser um instituto que 

realmente trouxe êxito nas investigações penais, sendo eficaz no 

combate ao crime de lavagem de dinheiro, que é considerado nos dias 
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atuais um crime complexo por abarcar diversos crimes no mesmo tipo 

penal. Portanto, o Estado necessita buscar novos meios para combater 

essa modalidade de crime, e a delação premiada comprovou ser bastante 

adequado nesse sentido.  

Para Fernando Capez (2017) a competência para o processo e 

julgamento dos referidos crimes previstos na Lei n° 9.613/98 será da 

justiça estadual, importante salientar que isso independe das infrações 

penais anteriores, mesmo quando praticados em outro país, competi ao 

magistrado quando se tratar de crimes previstos na lei 9.613/98 a 

deliberação sobre a unidade de processo e julgamento. 
 Entretanto, em alguns crimes alencados na Lei 9.613/98 será da 

justiça federal a competência. De acordo com Capez: 

 

De acordo com o art. 2°, III, da lei, será da competência 

da Justiça Federal: a) quando praticados conta o sistema 

financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em 

detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou 

de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Já 

decidiu o STJ: “O delito de lavagem de dinheiro não é, 

por si só, afeto à Justiça Federal, se não sobressai a 

existência de crime antecedente de competência da 

justiça federal e se não se vislumbra em princípio, 

qualquer lesão ao sistema financeiro nacional, à ordem 

econômica-financeira, a bens, serviços ou interesses da 

União, de suas Autarquias ou Empresas Públicas”. b) 

Quando a infração penal antecedente for da competência 

da Justiça Federal. Na realidade, não haveria necessidade 

de tal previsão legal, pois incide aqui a Súmula 122 do 

STJ.  Nesse sentido: “Habeas corpus. ‘Lavagem de 

dinheiro’ e crimes contra o sistema financeiro nacional. 

Conexão. Enunciado 122 da Súmula do STJ. 1. 

Determina o art. 109, inciso VI, da Constituição Federal 

que os crimes contra o sistema financeiro e a ordem 

econômico-financeira serão da competência da Justiça 

Federal. (CAPEZ, 2017, p. 547 e 548) 

 

Ainda segundo Capez (2017) entende o STJ que é de 

competência da Justiça Federal processar e julgar delitos conexos de 

competência estadual e federal, e que não se aplica nesses casos, a regra 

do Código de Processo Penal art. 78, II, a. (Súmula 122 do STJ). 
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Quando a denúncia oferecida contém indícios satisfatórios da 

participação do paciente, em operações de câmbio que não foram 

permitidas, executadas com a finalidade de evasão de divisas ou 

camuflar dados referentes à deslocação de valores dos órgãos estatais 

fazendários, que a origem seria do comércio ilegal de substâncias 

entorpecentes. 

Os benefícios do instituto da delação premida são inúmeros para 

sociedade e o Estado, pois é possível em um acordo de delação 

recuperar ainda que parcial o produto do crime, de uma forma célere, 

com a possibilidade de aniquilar organizações criminosas que executam 

a lavagem de dinheiro.  

Com o avanço da criminalidade em casos de lavagem de capital, 

a delação premiada se torna uma medida imprescindível, sendo válida, 

já que não transgride nenhuma garantia fundamental, ou direito. É por 

meio desse instituto que as autoridades têm acesso a outros integrantes 

de determinadas organizações criminosas e consequentemente 

chegando até o produto do crime, diminuindo os danos causados aos 

cofres públicos, e respondendo de forma positiva ao anseio da 

sociedade que é a maior vítima desse tipo de crime. Da qual sem a 

deleção seria muito difícil a elucidação de determinadas práticas de 

lavagem de dinheiro. De acordo com Nucci: 

 

(...) parece-nos que a delação premiada é um mal 

necessário, pois o bem maior a ser tutelado é o Estado 

Democrático de Direito. Não é preciso ressaltar que o 

crime organizado tem ampla penetração nas entranhas 

estatais e possui condições de desestabilizar qualquer 

democracia, sem que se possa combatê-lo, com 

eficiência, desprezando-se a colaboração daqueles que 

conhecem o esquema e se dispõem a denunciar coautores 

e partícipes. No universo de seres humanos de bem, sem 

dúvida, a traição é desventurada, mas não cremos que se 

possa dizer o mesmo ao transferirmos nossa análise para 

o âmbito do crime, por si só, desregrado, avesso à 

legalidade, contrário ao monopólio estatal de resolução 

de conflitos, regido por leis esdrúxulas e extremamente 

severas, totalmente distante dos valores regentes dos 

direitos humanos fundamentais. (NUCCI, 2008, p. 418). 
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São inúmeras as contribuições do instituto da deleção premiada 

para o Estado e a sociedade, não sendo diferente para o crime de 

lavagem de dinheiro, um exemplo disso a operação Lava-Jato que teve 

início em março de 2014 realizado pela polícia federal de Curitiba, uma 

investigação referente a um grandioso esquema de corrupção e lavagem 

de dinheiro, com participação de quatro organizações criminosas 

chefiada por quatro doleiros em diversos Estados, com isso 

desencadeou uma das maiores operações anticorrupção e lavagem de 

dinheiro do país, resultado esse que seria praticamente impossível ser 

alcançado pelas autoridades se não por meio da delação premiada. 

Delineados a seguir: 

 

As delações premiadas forneceram subsídios para que a 

investigação avançasse. Por toda a cadeia de corrupção, 

dos funcionários que entregavam a propina aos donos de 

empreiteiras – passando por políticos de vários partidos 

–, houve acordos de delação. Criou-se um ciclo em que 

as delações dão informações que ensejam novas fases. 

Segundo os procuradores, os acordos são essenciais para 

desvendar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro[...] 

(VENTURINI e ARAGÃO, 2018). 

 

Fato incontestável que essa operação esteja longe de findar, mas 

também inegável que a delação premiada foi fator primordial para o 

alcance da Polícia federal em certas organizações criminosas e o forte 

esquema de lavagem de dinheiro, mostrando-se que a colaboração de 

fato contribuiu para elucidação de vários crimes descobertos pelas 

autoridades competentes.  

O combate à lavagem de dinheiro não deve ser compreendido 

que a responsabilidade é apenas dos órgãos incumbidos na prevenção e 

repressão, mas que depende do apoio da sociedade na rejeição a práticas 

que resultam e facilitam a prática desse delito em questão. Muitos foram 

os mecanismos criados para o combate a esse crime, a exemplo do 

instituto da delação premiada, grandes foram os avanços na justiça, 

porém a sociedade precisa se impor mais a respeito dessa prática 

criminosa, ou seja, não adquirindo produtos com procedência suspeita, 



- 333 - 

esse seria um bom começo. Apesar de que, a lavagem de dinheiro 

dificilmente será extinta, mas pode ser significativamente reduzida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A delação premiada não é recente no Brasil, vindo a existir 

desde o Brasil Colônia, época em que o código filipino vigorava, sendo 

nessa época uma legislação inflexível, já que a pena de morte e o 

degredo eram permitidos. Do mesmo modo era permitido ao delator o 

perdão ou privilégios, como recompensas monetárias. 

Diante dos crescentes atentados e subvenções à ordem moral, 

social, jurídica e a nítida dificuldade das instituições em ofertarem um 

efeito real às leis vigentes, com isso surgi a chamada delação premiada. 

Entendem os Tribunais que a colaboração premiada é totalmente válida 

sob os termos da ética e da moral. Pois o Estado não conseguiria quebrar 

o silêncio criminoso sem a colaboração do informante.  De fato, é no 

mínimo incoerente falar em ética de criminosos, ou seja, não se pode 

falar em ética se o comportamento do criminoso é completamente 

antiético. A vontade espontânea é um requisito indispensável da 

delação premiada, não diferente no crime de lavagem de capital, cada 

lei determina os requisitos de eficácia, que deverão ser alcançados para 

que o delator possa usufruir do prêmio legal. 

Portanto, em regra, o momento ideal para realizar a deleção seria 

no início das investigações, porque dessa forma limitaria os poderes 

daquele magistrado que por ventura venha a dissentir dos termos que a 

ele foram apresentados, e consequentemente negar em seguida a 

homologação do acordo. A coerência da lei para possuir essa tripartição 

é justamente para tornar simples sua compreensão. Todas as partes 

envolvidas têm grande responsabilidade em manter os limites éticos 

dessa lei excepcional, para evitar prejuízos irreparáveis. 

A lavagem de dinheiro que é prevista na lei 9613/98 sofreu 

alterações pela lei 12683/12, é um crime de apuração agudamente 

complexo, é um tema muito recente em nossa legislação e necessita de 

discussões mais profundas na doutrina brasileira. Sem falar que a 
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criminalidade usa meios tão astuciosos que acaba deixando a impressão 

que estão sempre adiante das investigações, ou seja, estão sempre em 

transformação. 

O crime de lavagem de dinheiro, ou lavagem de capital, dá-se 

quando se auferem vantagens de forma ilícita e, em seguida transforma 

esses mesmo capitais aparentemente lícitas, por intermédio de um 

mecanismo chamado “Lavagem de dinheiro”. O fundamental é 

entender que a criminalização da lavagem de dinheiro não se resume 

apenas em um novo tipo penal. Essa criminalização significa, 

sobretudo, uma inovadora política com objetivo de prevenir e reprimir 

atividades criminosas. 

Com a revogação do rol taxativo que estabelecia os crimes 

antecedentes, determinando assim que, qualquer infração penal pode-se 

considerar como crime antecedente a lavagem de capital, se tornando 

uma lei de terceira geração, sem lista fechada de crimes antecedentes, 

dessa forma o Brasil foi inserido no conjunto dos países de terceira 

geração a exemplo Espanha e Argentina. 

Por conseguinte, nota-se que o instituto da delação premiada 

vem sendo empregada no Brasil, pois comprovou ser um instituto que 

realmente trouxe êxito nas investigações penais, sendo eficaz no 

combate ao crime de lavagem de dinheiro, que é considerado nos dias 

atuais um crime complexo por abarcar diversos crimes no mesmo tipo 

penal. Portanto, o Estado necessita buscar novos meios para combater 

essa modalidade de crime, e a delação premiada comprovou ser bastante 

adequado nesse sentido.  

Contudo, a Lei de Lavagem de Capital, versa sobre um crime 

que tem causado um enorme impacto no meio social e jurídico, e os 

benefícios do instituto da delação premiada na referida Lei são 

inúmeros para sociedade e o Estado, pois é possível em um acordo de 

delação recuperar ainda que parcial o produto do crime, de uma forma 

célere, com a possibilidade de aniquilar organizações criminosas que 

executam a lavagem de dinheiro.  

Em um país onde a desigualdade social é causada, em grande 

parte, pela crescente criminalidade, torna-se essencial a instituição de 
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meios que venham a ressarcir o erário que é agredido constantemente 

pelos criminosos e corruptos, e consequentemente respondendo aos 

anseios da sociedade de forma positiva com a elucidação do crime. 
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DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS: 

OCUPAÇÃO DE TERRAS E DIREITO À 

MORADIA 

 

Thayná Gomes de Lima65 

Enio Afonso Ferreira Silva66 

Antonio Tancredo Pinheiro da Silva67 
 

INTRODUÇÃO 

 

No contexto dos temas relacionados aos direitos sociais, os 

assuntos correspondentes aos direitos das minorias ocupam importante 

espaço na agenda de debates e no âmbito das pesquisas, compreendendo 

sua relevância geral no universo jurídico e social de modo geral. No 

bojo destas temáticas, situa-se a demarcação de terras indígenas, 

compreendendo a ocupação das propriedades e a garantia do direito à 

moradia. 

À luz da legislação constitucional e infraconstitucional, verifica-

se um importante conjunto de leis que amparam os povos indígenas, 

como o Estatuto do Índio, o Decreto 1.775/1996 e a própria Carta 

Magna, no título VIII, capítulo VIII. A preservação da cultura, dos 

meios de subsistência e da autonomia voltando-se aos indígenas 

demonstra ser uma preocupação do Legislador Pátrio. A gênese da 

legislação protetiva aos povos indígenas situa-se em 1908, a partir da 

criação de uma agência indigenista no Brasil com a finalidade de 

desenvolvimento e proteção destes grupos. Anos após esta iniciativa, 

foram tomadas outras medidas de proteção, ora caracterizadas pela 

eficácia, ora insuficientes para garantir os direitos dessa população. 
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No presente trabalho busca-se analisar a questão da demarcação 

das terras indígenas no Brasil, considerando as implicações jurídicas e 

sociais da mesma e avaliando o cenário atual, bem como as perspectivas 

quanto à efetividade da legislação que ampara os direitos dos povos 

indígenas. Assim, a pergunta que norteia a pesquisa, a título de 

problematização, é: quais são os pontos de necessário aprimoramento 

na política indigenista brasileira e na legislação para que as mesmas 

possam consolidar as garantias e direitos inerentes aos povos indígenas? 

O objetivo geral do trabalho é analisar a efetividade da 

demarcação de terras indígenas no Brasil, compreendendo-a sob o 

prisma dos direitos e garantias voltados a essas populações e diante das 

perspectivas atuais. Os objetivos específicos são conceituar a política 

indigenista brasileira, trazendo uma visão histórico-crítica da mesma; 

analisar a legislação protetiva relacionada aos povos indígenas 

brasileiros, considerando seu histórico e evolução; e analisar os direitos 

e garantias fundamentais, com destaque para os direitos ao trabalho e à 

moradia. 

A metodologia utilizada na pesquisa é a revisão bibliográfica, 

que corresponde à investigação pautada em material já publicado sobre 

determinado assunto, sendo que na área jurídica, o mesmo corresponde 

aos textos legais, à doutrina e à jurisprudência.  

 

2 DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

 

2.1 Aspectos Históricos e Conceituais 

 

O objetivo dos direitos humanos fundamentais é a atenção aos 

princípios da dignidade humana, que deve ser a finalidade de todos os 

povos e governos a serem perseguidos. A expressão “direitos humanos” 

se refere aos valores ou direitos inerentes à pessoa humana e para sua 

existência basta a qualificação jurídica obtida com o nascimento. O 

reconhecimento de um ser como homem, pelo direito, confere ao 

mesmo a conversão dos direitos humanos em exigências. Os direitos 

fundamentais são explicitados na Constituição Federal e tem por norte 
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a dignidade da pessoa humana, que passam a ter o status de normas 

centrais do ordenamento jurídico pátrio. Desse modo, a localização da 

norma que trata dos direitos, se humanos ou fundamentais, resume sua 

diferença que, no contexto brasileiro, pode ser ilustrada pela Carta 

Magna, que traz em seu texto que, nas relações de caráter internacional, 

prevalecerão os direitos humanos. Ora, considerando esta extensão do 

entendimento acerca da importância da observação dos preceitos 

relacionados aos direitos humanos, resta conclusa a inadmissibilidade 

da inobservância destes direitos no plano interno (ALVARENGA, 

2017). 

A priori, deve-se considerar que os direitos e garantias não se 

confundem, sendo prerrogativas do indivíduo com relação ao Estado 

caracterizadas como modos de se limitar aos governantes o poder a eles 

conferido sem, contudo, serem oponíveis ou exigíveis do poder público, 

considerando também sua admissão das relações de caráter privado. 

Observando que esses direitos se relacionam à liberdade, não se espera 

do Estado algo que possa melhorar o gozo dos mesmos, mas que o 

mesmo não atrapalhe (QUEIROZ, 2014).  

Historicamente, verifica-se que os direitos individuais são 

reconhecidos desde o início do Cristianismo, passando pela Idade 

Média e chegando aos dias atuais. Os principais fundamentos dos 

direitos e garantias individuais foram a Magna Carta, de 1215; a 

Petition of Rights, a Habeas Corpus Act e a Bill of Rights. (QUEIROZ, 

2014) 

No Brasil inexiste formalmente a distinção entre direitos e 

garantias individuais, desconsiderando que os direitos são normas 

dispositivas e as garantias são disposições assecuratórias. Os problemas 

inerentes à ausência desta distinção não são exclusivos da Constituição 

brasileira, existindo em outras nações. Observa-se que todo o rol do art. 

5º da Constituição Federal seja representativo de direitos, considerando 

que as garantias também são direitos. Outro ponto essencial a ser 

observado é o fato de que no rol das cláusulas pétreas, os direitos e 

garantias individuais são incluídos, mas os direitos coletivos não, 

havendo clara omissão nesse aspecto (QUEIROZ, 2014). 
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Os direitos fundamentais preconizados pela Constituição 

Federal de 1988 são trazidos de forma a corresponderem aos diferentes 

tratados internacionais dos quais o país é signatário. A divisão dos 

direitos individuais em quatro ordens, como afirmado por Bastos 

(2000), denota que os mesmos, tanto sob a ótica individual quanto 

coletiva, no aspecto dos direitos públicos e dos direitos econômicos e 

sociais, convergem para o mesmo ponto, que é a relevância do amparo 

legal que garanta a dignidade da pessoa humana. 

É importante observar que nem todo direito humano é direito 

fundamental e nem todo direito fundamental é direito humano. Por 

exemplo, o direito à vida é um direito fundamental na Constituição 

Federal, no Brasil, e em tempos de paz não existe a pena de morte. No 

entanto, em alguns países, esse mesmo direito não é fundamental por 

existir a pena capital, ainda que o direito à vida seja um direito humano 

reconhecido em diversos tratados internacionais (ALVARENGA, 

2017). 

De modo amplo, a discussão a respeito dos direitos 

fundamentais torna ainda difícil um consenso sobre o dever do Estado 

determinado pela Carta Magna, já que para a sua execução são 

necessárias políticas econômicas e sociais, segundo Barroso (2003), 

que não se encontram explícitas no texto. Assim, novamente, podem-se 

enquadrar os preceitos relacionados aos Direitos Fundamentais no 

campo das normas programáticas e sua eficácia volta a ser questionada. 

Pode-se citar o mesmo autor para a compreensão de que a norma age 

mais como disposição indicadora de um fim social a ser alcançado que 

propriamente a determinar efetivamente um direito (BARROSO, 

2003). 

Deve-se considerar, no entanto, que não adianta a previsão 

constitucional se não existe a ocorrência dos respectivos direitos na 

realidade (FERREIRA, 2013). Nesse contexto, faz-se importante a 

análise a respeito dos direitos à moradia e ao trabalho, a título de 

exemplo. 
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2.2 Do Direito À Moradia  

 

2.2.1 Da Função Social Da Propriedade 

 

Os fundamentos jurídicos da função social da propriedade 

surgem no início do século XX, mais especificamente no México, em 

1917. A partir de tais ideias, surgiu o entendimento de que a 

propriedade não teria mais um caráter absoluto e que nem o homem 

nem a coletividade têm direitos, mas cada indivíduo tem uma função a 

cumprir na sociedade. Estes seriam os fundamentos da regra de Direito 

que imporiam deveres a todos, inclusive ao Estado (DUGUIT, 1975). 

No Brasil, o texto constitucional de 1988 positivou a união 

indissociável entre a propriedade e a sua função social. Ao definir o 

direito de propriedade dentre os direitos e garantias individuais 

fundamentais, o mesmo agrega a função social (art. 5°, inc. XXII e 

XXIII), que define em seu Art. 5° (...) XXII – é garantido o direito de 

propriedade; XXIII – a propriedade atenderá à sua função social. 

A propriedade deve traduzir uma relação entre sujeito e bem 

cujo exercício em prol da sociedade apresenta interesse público 

relevante, traduzindo um direito-meio, e não um direito-fim, não sendo 

garantia em si mesma, só se justificando como instrumento de 

viabilização de valores fundamentais, dentre os quais sobressai o da 

dignidade da pessoa humana (FIGUEIREDO, 2004). 

O reconhecimento da função social da propriedade por via 

indireta, é alcançado nas construções da jurisprudência a partir da noção 

de abuso de direito, extraída da aplicação do art. 4° da Declaração dos 

Direitos do Homem (GRAUS, 1979).  

Em um primeiro momento defendeu-se que a função social da 

propriedade operava somente através de imposições negativas (não 

fazer). Depois se percebeu que este instituto atua principalmente pela 

via de prestações positivas a cargo do proprietário (BENJAMIN, 1997). 

A função social da propriedade é um poder-dever e compreende 

a imposição de comportamentos negativos e positivos ao proprietário. 

Objetiva-se à promoção do exercício do direito de propriedade de modo 
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mais compatível com a utilidade social. Em resumo, não pode a 

propriedade ser usada de modo nocivo ou contrário à utilidade social 

(GRAU, 1983). Desse modo, compreendendo os aspectos relacionados 

à moradia e ao trabalho, pode-se, primeiramente, analisar a moradia 

enquanto direito humano.  

 

2.2.2 A Moradia Como Direito Humano 

 

O artigo XXV da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

de 1948, determina que “toda pessoa tem direito a um padrão de vida 

capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem e bem-estar, 

inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 

serviços sociais indispensáveis”. O Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais (1996), aceito pelo Brasil por meio do 

Decreto 591, de 06 de junho de 1992 indica “[...] o direito de toda 

pessoa ao nível de vida adequada para si própria e sua família, inclusive 

à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma 

melhoria contínua de suas condições de vida” (BRASIL, 1992). 

O direito à moradia se incorpora ao conjunto dos direitos do 

cidadão e se define como um elemento de complexa atenção no cenário 

brasileiro. Ainda sem restringir a discussão à propriedade rural e sua 

função dúplice de trabalho e moradia, objeto da presente pesquisa, 

pode-se considerar a longevidade do problema relacionado à moradia 

no Brasil. O direito à moradia é oficialmente considerado como direito 

humano desde 1948, com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, sendo consolidado no Direito Brasileiro a partir da Carta 

Magna de 1988. “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). 

A positivação de tal direito indicou, além de sua relevância 

social, a existência de lacunas de necessário preenchimento por parte 

das políticas sociais, no sentido de se reverter o quadro de desigualdade 

social que pode ser personificado nos moradores de rua e nas pessoas 
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que, ainda que tenham onde morar, exerçam tal direito em condições 

desumanas ou que obriguem o sacrifício de outros direitos igualmente 

importantes. Apesar de o Brasil ser signatário do pacto, a efetivação do 

direito à moradia se apresenta como uma realidade distante para muitas 

famílias. O déficit habitacional ainda se apresenta elevado, ainda que 

tenha passado por redução com a implantação do programa Minha 

Casa, Minha Vida. O déficit habitacional se apresenta como um dos 

reflexos da desigualdade social no país e demonstra o não cumprimento 

dos Direitos e Garantias Fundamentais, preconizados amplamente pela 

legislação infraconstitucional, pela própria Carta Magna e pelos 

tratados e acordos dos quais o país é signatário. A condição de não 

suprimento das necessidades de moradia tem, entre suas diversas 

consequências, o comprometimento à dignidade humana, sendo que 

esta representa um dos princípios basilares da República. 

 

2.2.3 A Dignidade Da Pessoa Humana 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana é visto como 

fundamento e encontra respaldo no art. 1º, III da Constituição Federal. 

Esse princípio expressa que o homem deve ser respeitado como um 

sujeito e não um objeto e consiste na fundamentação material dos 

direitos humanos aduzidos na Constituição, devendo ser analisado 

também no contexto dos direitos e garantias fundamentais 

(CARVALHO, 2012). 

Conforme Piovesan e Carvalho (2010), a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos traz estreita relação entre a dignidade e o 

trabalho humano ao declarar, em seu artigo XXIII, que toda pessoa tem 

direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e a uma remuneração justa e satisfatória, 

assegurando uma existência com dignidade.  

O princípio da dignidade da pessoa humana se correlaciona a 

todos os preceitos constitucionais e de modo particular aos outros 

princípios, destacando-se o princípio da igualdade e da não 

discriminação. Na Constituição Federal de 1988 encontra-se disposto 
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no caput e inciso I do 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. Ao mesmo tempo, homens e mulheres são iguais 

em direitos e obrigações”. Desta forma sendo clara a indispensabilidade 

do determinado princípio.  

No Brasil, o princípio da igualdade tornar-se visível desde a 

Constituição de 1824 em seu artigo 179, XIII: “A Lei será igual para 

todos, quer proteja, quer castigue...” (BRASIL, 1824). Contrai elevada 

intensidade com a Constituição de 1891, no que diz o art. 72, § 2º: 

“Todos são iguais perante a lei. A República não admite privilégios de 

nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as ordens 

honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem 

como os títulos nobiliárquicos e de conselho” (BRASIL, 1891). O 

princípio fora conservado em todas as Constituições seguintes, somente 

com alterações em suas redações.  

Atualmente, perante o Estado Democrático de Direito, o 

princípio jurídico da igualdade é entendido como reconhecimento de 

uma sociedade heterogênea e plural com igualdade de tratamento e 

oportunidades entre homens e mulheres. Em motivadas situações, para 

se alcançar o próprio princípio da isonomia é fundamental estabelecer 

diferenças, ou seja, nem toda discriminação será incompatível com os 

modernos preceitos constitucionais. 

A consolidação dos direitos e garantias preconizados pela 

Constituição Federal tem na implantação de políticas sociais uma 

contribuição essencial. Todavia, a elevada condição de desigualdade 

que historicamente caracteriza o país faz com que nem sempre estas 

políticas sejam eficazes.  

Segundo Munanga (1996), historicamente, as políticas públicas 

brasileiras têm se caracterizado por adotar uma perspectiva social com 

medidas redistributivas ou assistenciais contra a pobreza baseadas em 

concepções de igualdade, sejam elas formuladas por políticos de 

esquerda ou direita. Entretanto, a soma das medidas legais e das ações 

afirmativas ainda não contempla as necessidades, pautadas por um 
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enorme abismo social construído em séculos de desigualdade. Esta 

desigualdade é um dos principais motivos para o não cumprimento dos 

princípios constitucionais mais importantes, que é a dignidade da 

pessoa humana. 

 

2.3 A Reforma Agrária E O Direito Humano Ao Trabalho  

 

O direito humano ao trabalho pode ser observado sob diversos 

prismas, sendo que a variedade de observações remete à sua 

abrangência e interdisciplinaridade no tocante à investigação e 

identificação das lacunas existentes, bem como dos pontos de 

necessária adequação, voltando-se à efetivação do mesmo. Trazendo a 

discussão para os pontos onde tal direito possui interseção com o direito 

à propriedade e à terra, pode-se, especificamente analisando a situação 

brasileira, trazer a observação diante da questão fundiária no país. A 

concentração de terras é uma característica comum aos países do 

Terceiro Mundo, sendo que nesses locais os latifúndios se tornaram um 

componente comum e que perdura até os dias atuais (VEIGA, 1993).  

Assim, um dos reflexos da desigualdade social no Brasil pode 

ser identificado no âmbito da questão fundiária. A mesma possui suas 

origens, segundo Galvão (2006), no sistema de sesmarias, ainda no 

período colonial. A Lei das Sesmarias era direcionada para que a terra 

improdutiva fosse passada a alguém que passasse a utilizá-la para fins 

produtivos. Esta Lei teve sua gênese nas leis romanas que eram também 

contrárias ao chamado solo inculto, que considerava que a terra sem 

cultura era “um crime contra a coletividade, contra o bem comum, 

contra o interesse geral” (PORTO apud GALVÃO, 2006).  A citada lei 

foi o primeiro preceito legal a regular a posse de terras por meio de 

doações, sendo que tal legislação pode ser observada como a origem do 

latifúndio no país (PILETTI; MOSOLINO, 1999).  

No final do século XVII, os mestiços livres, africanos e escravos 

indígenas representavam mais de dois terços do total de 300 mil 

habitantes da colônia, sendo que os brancos eram em torno de 100 mil 

pessoas (FURTADO, 1963 apud GALVÃO, 2006). Este quantitativo 
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indica o volume de pessoas que representava a mão de obra disponível 

ou aplicada ao trabalho, o que pode também subsidiar a análise a 

respeito da necessidade de distribuição dos espaços e meios de 

produção para que o emprego deste elevado contingente em atividades 

produtivas pudesse acontecer. 

Diversas mudanças foram ocorrendo gradativamente na 

legislação brasileira com relação à propriedade da terra e, 

considerando-se que a maior parte da população do país vivia nas áreas 

rurais, identifica-se que algumas das leis, apesar de se aplicarem 

predominantemente à moradia e posteriormente se direcionarem aos 

imóveis urbanos, tiveram sua origem no preceito da função social da 

propriedade, sem considerar esta distinção geográfica. Nesse contexto, 

situa-se a usucapião.  

Conforme Luiz Pinto apud Theodoro Jr. (2005), a usucapião 

representa o modo de adquirir propriedade ou outro direito real, por 

meio da posse continuada, afirmada durante determinado lapso de 

tempo, com os requisitos estabelecidos na lei. A usucapião se justifica 

devido ao sentido social e axiológico das coisas, onde é atribuída a 

valorização do uso tão mais que aquele que detém a propriedade e que 

abdicou da utilização da mesma por determinado período, permitindo 

que outro aja como se fosse dono (VENOSA, 2007). 

A justificativa social para a existência da usucapião no Brasil 

tem sua gênese na função social da propriedade, determinada 

constitucionalmente (SILVA; FERNANDES, 2014). No entanto, de 

modo geral, a origem desse instituto, conforme Farias e Rosenvald 

(2007), remonta ao período antes de Cristo, quando por meio da Lei das 

Doze Tábuas, poder-se-ia adquirir a posse de bem imóvel depois de dois 

anos de ocupação. Deve-se considerar que a referida lei somente 

abrangia ao povo romano, sendo vedada ao estrangeiro a aquisição da 

propriedade. A legislação a respeito da usucapião sofrera modificações 

importantes no tocante ao lapso de tempo passível de ser percorrido a 

partir da Publicação do novo Código Civil de 2002, concordando com 

o preceito inerente ao uso social da propriedade (VENOSA, 2007). 
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A questão fundiária se apresenta como um importante desafio 

ao desenvolvimento nacional. Observa-se que boa parte das 

desigualdades sociais que indicam o patamar de subdesenvolvimento 

no Brasil tem origem nos conflitos fundiários. Assim, a reforma agrária 

passa a ser uma reivindicação que tem por objetivo reverter o quadro de 

má distribuição de terras existente. A reforma agrária vem se 

apresentando como projeto governamental e tem no Incra - Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Esta autarquia sucedeu ao 

Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e ao Instituto Nacional de 

Desenvolvimento Agrário (PENNA; ROSA, 2015).  

Observa-se que a fragilidade das políticas fundiárias nacionais 

surge também do fato de que o Incra tem em sua estrutura uma 

influência que prejudica sua atuação, considerando “que as lideranças 

dos movimentos que organizam os beneficiários estão conectadas aos 

partidos políticos” 

(PENNA; ROSA, 2015, p. 62). 

 

A reforma agrária deve ser um processo de redistribuição 

dos direitos de propriedade e da posse da terra do país a 

fim de assegurar aos que nela trabalham, emprego 

estável, moradia e renda compatível com a sua condição 

de cidadãos brasileiros. A reforma agrária é hoje a 

conquista da cidadania para o trabalhador rural. [...] não 

é dar um pedacinho de terra para cada um, não. É dar o 

direito aos benefícios dos frutos da terra a quem nela 

trabalha, a quem a cultiva, a quem, enfim, vive do seu 

trabalho aplicado na terra (SILVA, 1985, p. 35). 

 

Segundo Sorj (2008), a discussão sobre a reforma agrária tem 

como característica a análise predominantemente sob o prisma 

econômico. Desse modo, a polarização das interpretações sobre a 

motivação para a realização de uma reforma agrária passa a incorporar, 

de um lado, a consideração de que a mesma pode favorecer o 

desenvolvimento capitalista e, de outro, a concepção de que o 

capitalismo cresceu mesmo num cenário sem a reforma agrária.  
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Observa-se que as implicações da questão fundiária na 

contemporaneidade pertencem a um universo heterogêneo de questões 

a serem sanadas, onde a escassez de propostas concretas para a reversão 

dos problemas se apresenta como causa predominante para a 

persistência das desigualdades. O abismo social existente no Brasil e 

especialmente no campo se evidencia em algumas regiões, como é o 

caso do Nordeste. 

 

No Nordeste, a concentração fundiária é ainda mais 

evidente, manifestando assim processos de 

territorialização e monopolização do capital, 

expropriação camponesa, sujeição da renda da terra ao 

capital, entre outros. [...]. Ao se expropriar os pequenos 

agricultores de suas terras, o latifundiário faz com que 

esses pequenos produtores se tornem força de trabalho 

dentro dos seus latifúndios com salários reduzidos e 

condições precárias de sobrevivência (FIALHO; 

SANTOS. MOREIRA, 2010, p. 12). 

 

Diante das ponderações a respeito da questão fundiária e 

observando a relevância da distribuição de terras para a garantia do 

direito ao trabalho à população do campo de modo geral e 

especificamente à população indígena, pode-se afirmar que o referido 

direito depende, para sua efetivação, da proteção ao direito à moradia e 

à propriedade rural. Analisando esta discussão sob o prisma da 

população indígena, pode-se constatar que apesar de um histórico de 

preceitos legais relacionados à mesma, bem como de políticas de 

proteção, ainda observa-se que tais direitos são frequentemente 

negligenciados. 

 

3. ÍNDIOS NO BRASIL – BREVE LEITURA 

 

3.1 Aspectos Gerais 

 

Os estudos relacionados aos povos indígenas brasileiros são 

compreendidos como uma abordagem difundida principalmente nas 
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décadas de 1940, por meio de Charles Wagley, e de 1950, com Darcy 

Ribeiro (PAGLIARO, 2009). Importa compreender, no entanto, que as 

primeiras referências históricas aos índios brasileiros remontam ao 

descobrimento, por meio da carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que 

descrevia o período entre 22 de abril e 10 de maio daquele ano, onde 

ocorrera a progressiva descoberta da população de Porto Seguro. Em 

um trecho ele descreve a presença de "homens pardos, todos nus, sem 

nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas 

mãos e suas setas” (CUNHA, 1990).  

A segunda expedição, em 1501, trouxe o cosmógrafo Américo 

Vespucci, que afirma ter permanecido vinte e sete dias entre os que ele 

chamou “animais racionais” e sobre os quais é afirmada a condição de 

belicosidade injustificada, além da nudez e da condição de viverem sem 

fé, sem lei e sem rei (CUNHA, 1990). 

Deve-se observar que a forma como o povo indígena é visto pelo 

Poder Público e pela sociedade varia conforme o tempo e de acordo 

com as concepções acerca de sua importância para a sociedade, sendo 

que primeiramente o mesmo foi tratado como um importante elemento 

na formação do povo brasileiro. Assim, a imagem do indígena se 

relaciona, entre outros pontos, às heranças de cunho genético e cultural. 

Esta concepção, trazida principalmente por Darcy Ribeiro e por 

Gilberto Freyre teve posteriormente uma contraposição indicada pelas 

teorias de Roberto Cardoso de Oliveira. O estudioso afirmava que não 

ocorre uma perda cultural das heranças proporcionadas pelos indígenas, 

mas uma constante reconstrução identitária, que ocorre de modo 

diferenciado (COHN, 2001).  

No século XIX foi buscada a inserção dos índios na sociedade, 

ao conjunto da população, principalmente os componentes das aldeias 

fundadas durante o período colonial. Os rebeldes eram chamados de 

selvagens e eram combatidos de forma implacável. Este 

direcionamento dado aos índios demonstrava o interesse na formação 

de uma sociedade homogênea, sem grupos diferenciados, considerando 

que a sociedade brasileira ainda estava em construção (ALMEIDA, 

2010 apud GARCIA, 2010). 
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A política indigenista adotada era de “proteção” para os 

aliados e de “guerra aberta” aos índios arredios ao 

método de colonização. Entretanto, com base nesse 

princípio, a escravidão indígena era permitida e 

justificada nas condições de “guerra justa” contra os 

grupos revoltosos até meados do século XIX 

(ALMEIDA, 2018, p. 613). 

 

Compreende-se que ocorreram poucas alterações na realidade 

da população indígena a partir da Proclamação da República, sendo que 

casos de extermínio, como em São Paulo, na obra da estrada de ferro 

Noroeste do Brasil, quando quase foi exterminado o grupo de índios 

Kaingang (ALMEIDA, 2018). Um dos marcos do reconhecimento da 

necessidade de proteção aos índios foi a criação do Serviço de Proteção 

aos Índios (SPI): 

 

O Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN, a partir de 1918 

apenas SPI) foi criado, a 20 de junho de 1910, pelo 

Decreto nº 8.072, tendo por objetivo prestar assistência a 

todos os índios do território nacional (OLIVEIRA, 1947 

apud FUNAI, s/d “b”). 

 

Um dos objetivos que compunham o projeto do SPI foi a 

intenção de retirar da Igreja Católica a função de catequizar os índios, 

buscando reafirmar a separação entra Estado e Igreja, sendo, de modo 

geral, responsável pela política indigenista oficial (FUNAI, s/d “b”). 

O reconhecimento indireto da tese de Roberto Cardoso de 

Oliveira, por parte do Legislador Pátrio, pode ser observado a partir da 

Constituição Federal de 1988, quando tanto o direito à diferença 

cultural quanto o direito às terras passaram a ser legitimados, bem como 

a ideia de reconstrução étnica que se encontravam perdidos no tempo 

(COHN, 2001). 

Desde os anos 1980 ocorreu uma mudança na percepção a 

respeito da população indígena no Brasil, que, antes condenada ao 

desaparecimento, passou a ser considerada como um grupo permanente 

(CUNHA, 1994). Apesar das tragédias ocorridas ao longo da história, 
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percebe-se que o índio não possui a fragilidade física outrora afirmada 

por diversos estudiosos, definida como justificativa para que muitos 

sucumbissem às doenças diversas. 

 

Estudos de caso recentes mostraram que, nessas 

epidemias, os índios morrem, sobretudo, de fome e até de 

sede: como toda a população é acometida pela doença ao 

mesmo tempo, não há quem socorra e alimente os 

doentes. Foi o que aconteceu entre 1562 e 1564 quando 

ficaram dizimadas as aldeias jesuítas da Bahia, onde se 

havia reunido milhares de índios, o que facilitou o 

contágio. Os sobreviventes, movidos pela fome, 

vendiam-se a si mesmos em escravidão. Hoje a 

mortandade do primeiro contato, como a que ocorreu 

entre os Yanomami durante a construção da Perimetral 

Norte e que perdura com a malária trazida pelos 

garimpeiros (e que vitimou cerca de 15% da população 

Yanomami entre 1988 e 1990), é algo inadmissível e 

grave responsabilidade do Estado (CUNHA, 1994, p. 

124). 

 

De modo geral, a percepção que se pode ter a respeito da 

dinâmica inerente ao modo como a sociedade identifica a importância 

dada ao longo da história e principalmente atual da proteção dos povos 

indígenas, considerando-os como cidadãos em sua grandiosidade 

cultural e nos diversos outros aspectos, tem relação com a política 

indigenista e com a observação dos mesmos sob o prisma jurídico. A 

abrangência da legislação inerente aos povos indígenas no Brasil 

deveria possuir influência direta no desenvolvimento das políticas 

indigenistas, ou na materialização do que é preconizado pelos preceitos 

legais.  

Todavia, é possível identificar-se um considerável número de 

preceitos legais e, ao mesmo tempo, a falta de efetividade nas políticas 

indigenistas. Conforme a Fundação Nacional do Índio (Funai), podem 

ser elencadas as leis que compõem a legislação fundamental, que 

incorpora a Constituição Federal; o Estatuto do Índio; o Pacto 

Internacional Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – ONU, 

regulamentado no Brasil pelo Decreto nº 591, de 6 de julho de 1992; o 
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Pacto Internacional Direitos Civis e Políticos – ONU, que foi 

regulamentado pelo Decreto nº 592, de 6 de  julho de 1992; a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (OEA) - Pacto de São 

José da Costa Rica, regulamentada pelo Decreto nº 678, de 06.11.1992 

e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto Legislativo nº 143 e promulgada pelo Decreto 

nº 5.051, de 19 de abril de 2004 (FUNAI, 2008).  

Entretanto, pode-se verificar a existência de diversos outros 

diplomas legais que se relacionam à cidadania do índio, ao meio 

ambiente, à educação, à seguridade social, à cultura, à organização da 

União, etnodesenvolvimento, defesa, pesquisa e ordenamento 

territorial, sendo este último relacionado de modo direto ao objeto da 

presente pesquisa (FUNAI, 2008). Esta variedade de preceitos legais 

leva à consideração de que a proteção aos povos indígenas possui 

dimensão relevante no contexto jurídico brasileiro. A título de exemplo, 

podem-se compreender os aspectos relacionados aos direitos 

territoriais, a serem discutidos no próximo tópico. 

 

3.2 A Demarcação de Terras Indígenas no Brasil: uma Visão Diante dos 
Direitos e Garantias Fundamentais 
 

A demarcação de terras indígenas no Brasil se apresenta como 

um assunto de importante debate, compreendendo as diversas 

implicações sociais e jurídicas do assunto. Constata-se que a proteção 

ao direito territorial indígena possui raízes longevas, mormente se 

observada a previsão constitucional: 

 

As Constituições brasileiras, desde 1934, 1937, em 1946, 

em 1967 e em 1969, todas elas têm um artigo, um ou mais 

artigos até, sobre os Direitos Territoriais Indígenas. As 

terras ocupadas pelos índios são de sua posse 

permanente, é o texto atual do art. 198. São, portanto, 

direitos históricos (CUNHA, 2008, p. 155). 
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Deve-se compreender que, segundo a Funai (s/d), a Constituição 

de 1824 ignorou por completo as comunidades indígenas, não fazendo 

menção a esses povos, correspondendo aos anseios do poder instituído 

à ocasião, que defendia a existência de uma sociedade brasileira 

caracterizada pela homogeneidade e pautada pela ausência de uma 

diversidade cultural ou étnica.  

Observa-se que a demarcação de terras indígenas representa 

uma questão que permanece polêmica mesmo com as mudanças no 

poder, em suas diferentes vertentes. Entretanto, pode-se afirmar que a 

Constituição de 1988, ainda que diante da incipiência das políticas 

públicas, representa um avanço efetivo na proteção aos interesses da 

comunidade indígena.  

 

A Constituição de 1988 reconhece o índio como 

diferente, sem que essa diferença possa ser confundida 

com incapacidade; reconhece a capacidade do índio para 

ingressar em juízo na defesa de seus direitos, sem 

depender da intermediação – alterou substancialmente a 

natureza do regime tutelar indígena: primeiro, esse 

regime passou a ter natureza protetiva; segundo, passou 

a ter estatura constitucional (SANTOS FILHO, 2012, p. 

45 apud ALMEIDA, 2018).  

 

Esse reconhecimento pode ser observado como um elemento 

relevante no sentido de se identificar a relevância dos pleitos realizados 

pela comunidade indígena ao longo da história. Importa conceituar-se 

a terra indígena: 

 

Terra Indígena (TI) é uma porção do território nacional, 

de propriedade da União, habitada por um ou mais povos 

indígenas, por ele(s) utilizada para suas atividades 

produtivas, imprescindível à preservação dos recursos 

ambientais necessários a seu bem-estar e necessária à sua 

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes 

e tradições. Trata-se de um tipo específico de posse, de 

natureza originária e coletiva, que não se confunde com 

o conceito civilista de propriedade privada (FUNAI, s/d). 
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O direito à moradia e à dignidade, bem como o direito ao 

trabalho e os outros considerados como fundamentais, bem como as 

garantias constitucionais, que se referem aos direitos assegurados aos 

cidadãos, são constantemente negligenciados no contexto da 

demarcação de terras indígenas.  

Considera-se que as normas que definem os direitos e garantias 

fundamentais são, conforme o parágrafo 1º do art. 5º da Carta Magna, 

aplicáveis de imediato, o que traduz que as normas inerentes a outros 

direitos podem ou não o ser. O sentido desta afirmação denota a 

complexidade desta abordagem, considerando que na interpretação da 

mesma, as normas dessa natureza não dependem de regulamentação 

para atribuir ao titular o direito de exigência imediata de sua aplicação 

(QUEIROZ, 2014).   

As terras indígenas regularizadas são 462, representando 12,2% 

do território nacional. As mesmas se encontram distribuídas em todas 

as regiões do Brasil, conforme pode ser identificado no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Terras indígenas regularizadas 

Fonte: Funai (s/d) 

 

Conforme a FUNAI (fundação nacional do índio), é 

competência da união determinar qualquer área do território nacional; 

área estas que tem por finalidade a posse e em seguida a ocupação dos 

povos de tais etnias. Onde através destas, possam usufruir do direito à 

terra e a moradia, garantindo a subsistência do povo. 

10%
6%

54%

11%

19%

Sul Sudeste Norte Nordeste Centro-Oeste
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Aldeia wassú cocal, localizada no município de Joaquim Gomes 

no estado de Alagoas, na região nordeste, tem cerca de 2(dois) mil 

habitantes, tendo sua área reservada e preservada, possui 2.700(dois mil 

e setecentos) hectares de terras regularizadas. Ainda nos dias atuais, 

permanecem as lutas no processo de demarcação de terras indígenas. 

No tocante, há 55 (cinquenta e cinco) mil hectares a ser demarcado e 

legalizado.  

A demarcação ainda não está finalizada, apesar disso Lenza 

(2010, p.971),“não se pode dizer que os índios não tenham os seus 

direitos assegurados pois independem de demarcação”. 

Observa-se a ocorrência de mudanças no tocante à política 

indigenista, a partir da publicação da Medida Provisória nº 870, de 1º 

de janeiro de 2019. Por meio da mesma, o governo transferiu para o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a demarcação das 

terras indígenas e o licenciamento ambiental, bem como passou a 

supervisão da Funai para a responsabilidade do Ministério da Mulher, 

Família e Direitos Humanos.  

 

Art. 21.Constitui área de competência do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento: [...] XIV - 

reforma agrária, regularização fundiária de áreas rurais, 

Amazônia Legal, terras indígenas e quilombolas; [...] I - 

a identificação, a delimitação, a demarcação e os 

registros das terras tradicionalmente ocupadas por 

indígenas. [...] Art. 22. Integram a estrutura básica do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: [...] 

VII - a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários. [...]. 

Art. 43. Constitui área de competência do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos: I - políticas 

e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos, 

incluídos: [...] i) direitos do índio, inclusive no 

acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas em 

prol das comunidades indígenas, sem prejuízo das 

competências do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. [...] Art. 44. Integram a estrutura básica 

do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos: [...] XVIII - o Conselho Nacional de Política 

Indigenista. (BRASIL, 2019). 
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Além disso, foram extintas a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão e o Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse último órgão, 

além de atuar diretamente junto às demandas dos pequenos produtores 

em geral, atuava também junto às comunidades indígenas, 

principalmente no enfrentamento à desnutrição infantil.  

Especificamente observando as questões relacionadas às 

dificuldades quanto à regularização fundiária, Silva (2018) afirma que 

a invasão, exploração e ocupação das terras no Brasil foram 

características inerentes à condição de vítima a que foram submetidos 

os povos originários. Conforme a autora, “um longo processo de 

devastação física e cultural eliminou grupos gigantescos e inúmeras 

etnias indígenas, especialmente através do rompimento histórico entre 

os índios e a terra” (SILVA, 2018, p. 481). A realidade é que tal 

agressão traz reflexos significativos e que a atual política indigenista 

não mostra perspectivas positivas nesse aspecto, diante da observação 

das medidas tomadas até então.  

Observa-se que o quantitativo de povos indígenas, de acordo 

com os dados oficiais, é de aproximadamente 896.900 pessoas, 

distribuídas em 688 espaços entre áreas urbanas e terras demarcadas. 

São 274 línguas e 305 etnias (SILVA, 2018). 

Esses povos, ainda tratados com desprezo por parte do poder 

público, além de outra parcela que se omite, veem negado seu direito 

constitucional à moradia a partir da legitimidade conferida aos 

latifúndios no país, importando considerar que a terra é também o meio 

de subsistência e elemento essencial a diversas manifestações que 

compõem a identidade dos índios, sendo que a negação ao direito de 

propriedade, intrínseco às ações e omissões do poder Público, se 

afirmam como lesões aos direitos e garantias fundamentais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das análises trazidas no presente artigo, pode-se 

constatar a importância da abordagem a respeito do direito à moradia 
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dos povos indígenas brasileiros, descritos por ocasião da chegada dos 

portugueses em sua condição de povo originalmente proprietário das 

terras que ora formam esse país de dimensões continentais e de notável 

diversidade cultural 

Alguns aspectos trazidos na pesquisa indicam o paradoxo 

representado pela extensão quantitativa de preceitos normativos 

diversos em contraponto às limitações impostas aos povos indígenas 

quanto ao exercício dos direitos e garantias fundamentais, 

principalmente quanto ao direito à moradia. Esta realidade pode ser 

observada a partir da identificação do número de reservas indígenas e 

do percentual que as mesmas representam com relação ao território 

brasileiro o que, no entanto, não indica a efetivação da atenção 

necessária aos direitos desses povos, mormente se considerada a 

questão territorial.  

Além da adoção de políticas muitas vezes inócuas em 

sucessivos governos, pode-se identificar um cenário ainda mais 

desfavorável com o início do atual, em 2019. Esta constatação se 

fundamenta, por exemplo, nas mudanças oriundas da Medida 

Provisória nº 870, de 1º de janeiro de 2019. A transferência da 

supervisão da Funai para o Ministério da Mulher, Família e Direitos 

Humanos e da responsabilidade sobre a demarcação das terras 

indígenas para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

podem ser avaliadas como retrocessos, por trazerem os índios a uma 

condição de isonomia com relação aos demais integrantes da sociedade 

brasileira, sendo que esta medida pode ser considerada como uma 

infringência aos direitos constitucionais inerentes aos povos indígenas, 

bem como uma violação às suas particularidades culturais. 

Especificamente a respeito da função social da propriedade, do 

direito à moradia e à dignidade, princípios essenciais à consolidação do 

Estado Democrático de Direito, pode-se reafirmar a ineficácia do 

Estado Brasileiro quanto à efetivação destes preceitos, principalmente 

observando-se os citados retrocessos políticos que, ainda que não se 

apresentem como mudanças permanentes nos textos legais, alteram a 
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responsabilidade e a competência sobre a execução das políticas, o que 

determina a menor possibilidade de êxito no cumprimento das mesmas. 

À guisa de resposta à problemática proposta no presente 

trabalho, é possível afirmar que os pontos de necessário aprimoramento 

na política indigenista brasileira e na legislação para se consolidarem as 

garantias e direitos inerentes aos povos indígenas são diversos, mas 

podem-se destacar a importância essencial de revisão das alterações 

recentes quanto às competências dos Ministérios e a necessidade de 

cumprimento dos preceitos existentes. Esta afirmação se fundamenta na 

ideia de que, dada a abrangência das leis que se correlacionam aos 

povos indígenas, sua efetividade basta para que as demandas sejam 

efetivamente atendidas, o que depende mais do esforço político que 

legislativo. Sobretudo, uma observação detalhada e o rigoroso 

cumprimento da Constituição Federal, no tocante aos Direitos e 

Garantias Fundamentais, fazem-se relevantes para que sejam efetivos 

os direitos dos povos em comento, enfatizando o direito à ocupação de 

terras e à moradia, indispensáveis à efetivação da dignidade dos 

mesmos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O orçamento público é o planejamento elaborado pela 

Administração Pública com o intuito de atender, durante um 

determinado período de tempo aos planos e programas a serem 

desenvolvidos. Através da planificação de receitas a serem obtidas e 

pelos dispêndios de gastos a serem realizados, objetivando a 

continuidade e melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços 

prestados à sociedade. 

Nesse sentido o Estado deve estabelecer políticas setoriais e 

sociais próprias, implantando regulamentações constitucionais e 

institucionais utilizando-se de leis como instrumentos para organização 

da sociedade. Tais políticas ocasionam mudanças, que são refletidas 

inteiramente na Administração Pública, o que promove uma nova 

atitude do administrador público. Ultimamente os administradores 
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públicos são atraídos a atuar de forma efetiva diante da nova 

administração pública gerencial que exige a gestão da coisa pública 

com instrumentos adequados e eficientes e de forma planejada e 

responsável. 

Os direitos à saúde, à educação e à alimentação equivalem a os 

três pilares que sustentam o conceito de mínimo existencial, deixar de 

concretizar algum desses direitos significa aportar duro golpe ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

A dignidade da pessoa humana, insculpida no art. 1º, III, da 

Constituição Federal representa o valor constitucional supremo, o 

epicentro de todo o ordenamento jurídico em torno do qual gravitam as 

demais normas. Este valor é guarnecido por determinados direitos, 

como os direitos da personalidade, os direitos fundamentais e os 

próprios direitos sociais, sobretudo aos direitos políticos, em que o 

indivíduo deve participar de modo direto ou indiretamente na formação 

do governo e na sua administração. 

No que se referem a esses direitos, o Estado, diante de suas 

limitações orçamentárias ou da má distribuição de recursos, muitas 

vezes não possui condições de arcar com o custo de uma determinada 

política pública, havendo a necessidade de intervenção do poder 

judiciário de modo a afastar a violação a esse direito fundamental. 

A implementação de políticas públicas por determinação 

judicial também não representa invasão de poderes nem ofensa à 

Constituição Federal, pois realizada dentro das peculiaridades do caso 

concreto e lastreada na dignidade da pessoa humana, ou seja, pela 

necessidade de preservação do núcleo essencial dos direitos 

fundamentais, em que se inserem os chamados direitos de subsistência, 

quais sejam: saúde, moradia, educação e alimentação. Além disso, é 

preciso reconhecer que a atividade implementadora do Poder Judiciário 

não lhe autoriza criar políticas públicas, mas apenas implementar as já 

existentes. 

Vê-se, portanto, que o problema não é de ausência de normas a 

disciplinarem a forma de gastar do Poder Público. O problema talvez 

seja mais de gestão administrativa do que propriamente jurídico-
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constitucional. A verdade é que o Poder Público arrecada muito, porém, 

gasta muito de forma desnecessária.  

Insta salientar que o orçamento público, no Brasil, dar início 

com a preparação do texto por parte do Poder Executivo, contendo a 

estimação de arrecadação das receitas para o ano posterior e a sujeição 

de despesas de acordo com as receitas arrecadadas. Em seguida, a peça 

orçamentária é apresentada ao Poder Legislativo que irá analisar a 

proposta, para aprovação e conversão em Lei. No orçamento o cidadão 

identifica a destinação dos recursos, todo orçamento público deve ser 

elaborado buscando a melhor aplicação dos recursos públicos. 

Para que haja um exercício efetivo da participação popular na 

atividade orçamentária é necessário o respeito aos princípios 

orçamentários. Além do respeito aos princípios da anualidade, 

universalidade, unidade, orçamento bruto e do equilíbrio orçamentário, 

deve ser observado também alguns outros princípios específicos da 

atividade financeira que se relacionam diretamente a essa idéia de 

orçamento participativo (OP). 

De acordo com o exposto acima, o presente artigo tem por 

objetivo demonstrar a importância do orçamento público voltado aos 

interesses da sociedade, além de analisar a importância e influência da 

participação da população na elaboração do orçamento público, 

direcionando-o para uma maior efetividade, aos quais passamos a 

analisar. 

 

DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

 

A Lei Orçamentária deve estar acessível à sociedade através de 

uma divulgação pública, atendendo aos postulados dos artigos 37, 165, 

§ 3º e 6º, bem como do art. 166, § 7º, da Constituição Federal de 88.  

Deusvaldo Carvalho destaca que o princípio da publicidade 

“toma obrigatória a divulgação de atos, contratos e outros instrumentos 

celebrados pela Administração Pública direta ou indireta, para 

conhecimento, controle, início e eficácia de seus efeitos” 

(CARVALHO, 2010, p. 92). Carvalho (2010, p. 92) conclui ao afirmar 
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que “não se cogita em uma Administração Pública sem publicidade de 

seus atos, uma vez que este é um princípio fundamental de 

administração em um Estado democrático de direito”. 

Tornar a peça orçamentária pública ajuda à população no 

controle de políticas públicas e no que foi decidido entre governantes 

de governados quando da concretização do orçamento participativo, 

logo, sem essa publicidade torna-se inviável a fiscalização da atividade 

governamental, o direito ao acesso a informação é necessário para que 

haja a democratização do processo orçamentário, bem como a 

participação da sociedade e do controle social. 

Insta salientar que o administrador não é o detentor da coisa 

pública, sendo suas decisões pautadas na finalidade legal prevista para 

sua atuação, porque pratica representação do verdadeiro titular do poder 

estatal, que é o administrador. A obrigação de divulgar sua atuação ao 

controle social, político e jurídico é inerente à relação de administração, 

a abrangência desse dever, como explica MEIRELLES, é amplíssimo: 

 

A publicidade como princípio da administração pública 

(CF, art. 37, caput), abrange toda atuação estatal, não só 

sob o aspecto de divulgação oficial de seus atos como, 

também, de propiciação de conhecimento da conduta 

interna de seus agentes. Essa publicidade atinge, assim, 

os atos concluídos e em formação, os processos em 

andamento, os pareceres dos órgãos técnicos e jurídicos, 

os despachos intermediários e finais, as atas de 

julgamento das licitações e os contratos com quaisquer 

interessados, bem como os comprovantes de despesas e 

as prestações de contas submetidas aos órgãos 

competentes. Tudo isto é papel ou documento público 

que pode ser examinado na repartição por qualquer 

interessado, e dele pode obter certidão ou fotocópia 

autenticada para os fins constitucionais (MEIRELLES, 

2005, p. 95). 

 

DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA 

 

Temos no ordenamento jurídico dispositivo expresso que 

aborda esse princípio, o artigo 48 da LRF, por exemplo, destaca que: 
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Art. 48 São instrumentos de transparência da gestão 

fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive 

em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 

prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas 

desses documentos. (BRASIL, 2000, p. 17). 

 

O parágrafo único, inciso I, do mesmo artigo, diz que essa 

transparência será garantida também mediante o incentivo à 

participação popular e realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos. 

E nesse significado que o princípio da transparência se relaciona 

com o orçamento participativo e como instrumento de auxílio à 

efetivação das políticas públicas. O dispositivo infraconstitucional é 

claro ao destacar a importância da participação popular na hora das 

escolhas das dotações orçamentárias.  

A população é que sabe o que realmente necessita e em quais 

setores devem ser aplicados os recursos públicos. Esse princípio busca 

assegurar isso, que aquele que receberá determinada política pública, 

podendo opinar como ela deverá ser feita e como ela atenderá melhor a 

sua cidade. 

Nesse contexto, Harisson Leite aduz que o princípio da 

transparência possibilita ao cidadão que possa exercer seu direito de 

fiscalização, vejamos: 

 

Embora não expressamente previsto na Constituição, 

infere-se o seu conteúdo do art. 37 da CF, caput, quando 

menciona como princípio norteador da Administração 

Pública. Sendo assim, a transparência é apenas uma das 

formas de se promover a publicidade, visto que só um 

orçamento transparente possibilita o cidadão ficar a para 

das transformações necessárias ao exercício da 

fiscalização. (LEITE, 2014, p. 71). 
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A transparência se veste então em postulado essencial em um 

Estado Democrático de Direito, pois permite o amplo exercício da 

cidadania no controle dos gastos públicos e na efetivação do que fora 

decidido no orçamento participativo. Dessa forma, cabem os órgãos e 

entidades públicas incentivar a divulgação em local de fácil acesso as 

informações de interesse coletivo ou geral produzida ou mantida por 

eles. 

Acerca da relação entre o princípio da transparência e o 

orçamento participativo Olívio Dutra menciona: 

 

Então, a primeira exigência é a garantia de informação, 

ou seja, manter um fluxo constante de informação. Não 

existem no orçamento participativo efetivamente 

democrático os arcanos, os segredos, a manipulação do 

conhecimento. Não devem existir. Pelo contrário, a 

informação sobre o que está acontecendo quanto à parte 

técnica, às ingerências e às conseqüências dos processos 

decisórios deve desembocar num canal permanentemente 

aberto. A transparência é decorrente disso, a 

transparência nos procedimentos, lembrando sempre que 

a legitimidade dos resultados, ao contrário de algo muito 

antigo, está comprometida com a legitimidade dos 

procedimentos, dos meios. A transparência nos 

procedimentos, naquela forma que afirmei antes: 

controle da cidadania sobre o poder, mas também 

prestação de contas do poder para a cidadania. (DUTRA, 

2001, p. 28-29). 

 

DO PRINCÍPIO DA CLAREZA 

 

O princípio da Clareza se cobre na necessidade do orçamento 

ser claro e de fácil compreensão, pois admite uma ampla participação 

popular na forma de como está sendo ou será empregado o dinheiro 

público.  

Deusvaldo Carvalho adota o raciocínio, destacando a obrigação 

do orçamento ser claro, ordenado e completo, viabilizando a eficácia e 

eficiência das políticas públicas. O referido autor destaca que a 

linguagem que não seja acessível dificulta o exercício da cidadania 
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quanto aos aspectos orçamentários, e que o orçamento seguindo o 

respeito ao princípio da clareza serve como um instrumento de 

comunicação e de difusão de informações. (CARVALHO, 2010, p. 

104). 

Esse princípio da clareza se inclui diretamente com o orçamento 

participativo. Nesse mecanismo orçamentário, como vimos, a 

população participa diretamente das escolhas governamentais no 

orçamento, ocorre que, para o exercício do controle do que foi decidido 

no orçamento participativo é indispensável que as peças orçamentárias 

sejam elaboradas em linguagem acessível.  

Linguagens excessivamente técnicas atrapalham o controle 

popular e afastam da população a possibilidade de cobrança do que foi 

decido. Certo é que o Administrador não se vincula ao que foi decidido 

junto à população, podendo aplicar os recursos públicos em outros 

setores de acordo com sua conveniência e oportunidade, conforme será 

exposto posteriormente, todavia, isso não impossibilita o controle do 

que foi decidido pelos governantes junto à população e para isso é 

necessário um orçamento simples e claro.  

A população tem o direito de saber se as decisões tomadas no 

orçamento participativo foram feitas e, caso não tenham sido feitas, em 

quais programas os recursos que eram a ela destinados foram aplicados, 

justamente com o intuito de poder avaliar a atuação dos governantes. 

É preciso simplificar as peças orçamentárias de modo a torná-

las mais compreensíveis, pois isso viabiliza uma maior difusão de suas 

informações, um maior acesso à informação e uma participação popular 

maior, ampliando o poder de um controle social de políticas públicas. 

 

DO PRINCÍPIO DA DESCENTRALIZAÇÃO 

 

O Princípio da Descentralização procura uma execução 

orçamentária em níveis mais próximos da população, que são os reais 

beneficiários das políticas públicas governamentais. Segundo o Manual 

Técnico do Orçamento a Descentralização (2000, p. 11)“assume maior 

importância, ainda, quando se fala em cobrança de resultados, que deve 
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ocorrer, preferencialmente, no nível onde a ação está sendo realizada, 

próxima do cidadão, que é seu destinatário final”.  

O princípio da descentralização encontra amparo inclusive na 

Carta Republicana de 1988 em seus artigos 204 e 227, que asseguram 

o direito de participação popular, por meio de organizações 

representativas, na formulação e no controle das políticas públicas em 

todos os níveis da gestão administrativa. (ROCHA, 2009).  

Deste modo para efetiva condição de descentralização, a 

população se tornou meio essencial, estando hoje disseminado em todos 

os níveis federativos, nos conselhos estaduais e municipais. 

No âmbito do orçamento participativo, a participação popular 

causa de forma democrática a descentralização política e administrativa 

da execução orçamentária com o envolvimento dos cidadãos no 

direcionamento dos recursos públicos e na fixação das despesas.  

 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

 

Conforme veiculação no Portal da Transparência do Governo 

Federal, o orçamento participativo versa em um importante instrumento 

de complementação da democracia representativa, uma vez que permite 

ao cidadão participar da atividade de planejamento orçamentário, 

debatendo e decidindo quais as prioridades de investimentos em obras 

e serviços a serem realizados a cada exercício financeiro com os 

recursos do orçamento do ente público. O orçamento participativo 

acaba por estimular o exercício da cidadania, o compromisso da 

população com o bem público e a co-responsabilização entre governo e 

sociedade sobre como deve se dar a gestão em uma determinada cidade. 

O orçamento participativo se dá, portanto, com a realização de 

encontros do poder público com a população para a definição de quais 

as prioridades do governo e em quais setores devem ser aplicadas as 

receitas públicas, de forma que os principais interessados na efetivação 

de determinada política pública discutem e debatem como ela poderá 

ser efetivada e de que maneira ela acarretaria menores dispêndios do 

orçamento.  
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Nesse contexto, Sergio Azevedo aduz que:  

 

O programa aumenta a visibilidade do processo 

orçamentário, anteriormente percebido apenas como 

assunto de especialistas. Cresce o número de pessoas 

envolvidas com a temática, possibilitando o aumento do 

controle social e do comprometimento do poder público 

municipal com práticas mais transparentes (AZEVEDO, 

2003, p. 3). 

 

Harisson Leite destaca a importância do orçamento participativo 

ao permitir uma aproximação do cidadão com os gastos públicos, dando 

uma maior conscientização à população: 

 

Fruto de uma experiência que deu certo no Estado do Rio 

Grande do Sul, o orçamento participativo consiste na 

consulta prévia feita aos cidadãos acerca dos gastos 

públicos que querem ver realizados, antes que aludido 

projeto vá ao Legislativo para o debate e aprovação. 

Assim, é uma forma de aproximar o cidadão dos gastos 

públicos, incutir-lhe a ideia de que nem todas as despesas 

são possíveis, já que há um plexo de demandas em outras 

áreas, bem como informa-lhes do seu poder de participar 

ativamente das atividades envolvendo a Administração 

Orçamentária. (LEITE, 2014, p. 108). 
 

Pode-se afirmar então que através desse instrumento 

democrático ocorre uma maior legitimidade na alocação dos recursos 

públicos, uma vez que é a própria população responsável por definir 

quais serão as prioridades governamentais. O orçamento participativo 

acaba se tornando, portanto, um estímulo ao exercício da cidadania e a 

população passa a ter mais confiança na atuação de seus representantes.  

Deusvaldo Carvalho (2010, p. 20) define orçamento 

participativo como o “instrumento que serve para alocar os recursos 

públicos de forma eficiente e eficaz de acordo com as demandas 

sociais”. O referido autor aduz, ainda: 

 

A principal riqueza ou característica do Orçamento 

Participativo é a democratização da relação Estado 
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versus sociedade. O orçamento participativo rompe com 

a visão tradicional da política, em que o cidadão 

praticamente encerra a sua participação no ato de votar, 

e os governantes eleitos podem fazer o que bem 

entenderem com o dinheiro público, por meio de políticas 

públicas imediatistas ou populistas, objetivando atender 

a determinados clientes. Nesse processo orçamentário o 

cidadão deixa de ser um simples coadjuvante para ser 

protagonista ativo da gestão pública (CARVALHO, 

2010, p. 20). 
 

Bethânia Amaro aborda o tema de forma que “o orçamento 

participativo transforma o cidadão em personagem ativo na gestão 

pública, capaz de contribuir de maneira crítica e engajada para uma 

alocação democrática de recursos, que vise suprir as necessidades mais 

prementes da população local” (AMARO, 2012, p. 10). 

A abrangência do orçamento participativo ainda se dá somente 

no âmbito municipal, por ser difícil sua adequação ao âmbito Estadual 

ou Federal. Vale ressaltar que cada município apresenta particularidade 

na forma que executa seu orçamento Participativo. Em regra são 

estabelecidas discussões temáticas e divide-se a cidade em regiões, 

elegendo representantes que dialogarão diretamente com os 

representantes do povo ou realizando assembleias onde serão 

postuladas sugestões para a atividade orçamentária. 

Um dos pioneiros na utilização do orçamento participativo foi o 

município de Porto Alegre, que o apresentou no ano de 1989, diante dos 

graves problemas sociais que assolavam o munícipio, como um meio 

de melhorar as políticas públicas e que acabou por se tornar uma 

referência internacional de democracia participativa. Luciano Fedozzi 

sobre o assunto menciona: 

 

Em outro campo, muito diferente dos anteriores, viu-se 

na América Latina, recentemente, uma experiência que 

hoje é referência internacional obrigatória: o orçamento 

municipal participativo de Porto Alegre, com uma 

população de 1.300.000 habitantes e graves problemas 

sociais. O prefeito eleito abriu, em 1989, um processo 

pelo qual os investimentos do orçamento municipal 
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seriam decididos por todos os cidadãos, de maneira 

participativa. Algumas críticas surgiram ao fato de se 

relacionar a participação cidadã a uma área tão técnica. 

Contudo, o município estabeleceu um sistema 

organizacional descentralizado que possibilitou o acesso 

maciço dos seus habitantes à tomada de decisões 

orçamentárias, através da sua integração a grupos 

vizinhos e a níveis posteriores de sua representação. Os 

habitantes receberam, por esta via, informações 

contínuas sobreo orçamento e sua execução, e a 

identificação das suas prioridades. (FEDOZZI, 2005, p. 

73). 

 

Hoje esse instrumento democrático, na supramencionada 

cidade, é dividido em regiões e temáticas, sendo dezessete regiões e seis 

temáticas. No modelo gaúcho, a participação popular é bastante efetiva, 

uma vez que são realizadas assembleias onde os cidadãos podem 

participar livremente das discussões acerca do Orçamento. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 2018). 

Nas Assembleias Regionais e Temáticas, a população decide 

quais as prioridades para o município, seus conselheiros, e define o 

número de delegados da cidade para os seus respectivos fóruns 

regionais e grupos de discussões temáticas. Nesses Fóruns, definem-se, 

por ordem de importância, as obras e serviços que o Gestor Público 

deve priorizar de forma a melhor atender aos anseios populares. 

Existe também um Conselho do Orçamento Participativo 

(COP), Órgão máximo de deliberação do OP, que é composto pelos 

conselheiros eleitos nas Assembleias Regionais e Temáticas. O 

Conselho planeja, propõe, fiscaliza e delibera sobre o conjunto de 

receitas e despesas do orçamento municipal e também revisam 

anualmente o Regimento Interno do OP, seus critérios gerais e técnicos. 

Esse aparelho possui previsão expressa na legislação 

infraconstitucional. A Lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, em 

seu art. 48, destaca que deve haver o incentivo a participação popular, 

através da realização de audiências públicas, durante os processos de 

elaboração e discussão das leis orçamentárias. 
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No âmbito municipal, o estatuto da cidade, lei 10.257/2001, 

também destaca a necessidade de uma gestão orçamentária participativa 

com a realização de audiências e consultas públicas sobre as propostas 

do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento 

anual, conforme se abstrai do conteúdo das normas de art. 43 e 44, 

vejamos: 

 

Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, 

deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes 

instrumentos: 

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis 

nacional, estadual e municipal; 

II – debates, audiências e consultas públicas; 

III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos 

níveis nacional, estadual e municipal; 

IV – Iniciativa popular de projeto de lei e de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária 

participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4º 

desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e 

consultas públicas sobre as propostas do plano 

plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do 

orçamento anual, como condição obrigatória para sua 

aprovação pela Câmara Municipal. (BRASIL, 2001, p. 

13).  

 

Acerca do tema, Harisson Leite destaca, inclusive, que Estatuto 

da cidade em seu art. 44, impetrou como condição obrigatória para a 

aprovação das leis orçamentárias o Orçamento participativo e que a 

falta de audiências e consultas públicas poderiam levar a um 

questionamento judicial das leis orçamentárias. Esse entendimento é 

manifestado em seu manual de direito financeiro nos seguintes termos: 

 

Assim, a realização de audiência pública será condição 

de validade do processo administrativo em que o projeto 

de lei orçamentária está inserido. Caso não implementada 

a audiência pública, o processo estará viciado, e a decisão 

administrativa correspondente será invalida. Logo, a não 

observância deste princípio vicia os processos de feitura 

da lei orçamentária, pois terá preterido formalidade 

essencial, padecendo de mal incurável, uma vez que 
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burlou o princípio constitucional da participação popular, 

cuja afronta enseja a invalidação do ato praticado em a 

sua observância. (LEITE, 2014, p.109). 

 

Os planos diretores das cidades, portanto, devem ser elaborados 

com o intuito de possibilitar a participação popular nas escolhas 

orçamentárias, atendendo ao disposto no estatuto da cidade. Em que 

pese à exigência, muitas cidades não oferecem a figura do Orçamento 

Participativo e os representados ficam a mercê das escolhas dos 

governantes. Acaba que a política pública não se torna efetiva e não 

atende ao real anseio da população. 

Esse sistema de democracia representativa vem recebendo 

muitas críticas, principalmente pela distância que existe entre 

representantes e representados e pela falta de comprometimento desses 

representantes, tanto que são veiculados na mídia diversos escândalos 

de corrupção e desvio de verbas públicas. O orçamento participativo, 

forma de democracia participativa, tenta então ser um meio auxílio e de 

cobrança a essa democracia representativa e uma forma de aproximação 

entre a população e seus representantes, de modo que a população possa 

dialogar com os governantes em quais políticas públicas os recursos 

devem ser aplicados, ou seja, quais despesas públicas são prioridades, 

e fiscalizar posteriormente, através do chamado controle social, se tais 

políticas foram de fato efetivadas. 

Acerca do tema Waldemir Pires cita: 

 

De qualquer maneira, não é desprovido afirmar que o 

sistema de representação já não desperta a simpatia de 

que foi depositário nos seus primórdios, em que na 

comparação com o nepotismo era longo o mais 

conveniente para a maioria. Face a este quadro, propostas 

de reforma vão surgindo. Embora não se preste apenas a 

limitada finalidade, o Orçamento Participativo não deixa 

de ser uma das iniciativas que podem revigorar o ideal 

democrático. (PIRES, 2001, p. 34). 

 

Busca-se então com esse instrumento, eficiência, transparência 

efetividade nas políticas públicas. No âmbito da saúde esse instrumento 
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se mostra ainda mais relevante, já que se trata de direito fundamental 

da maior importância. 

Vale frisar que o emprego desse instrumento não ocasionará a 

superação do orçamento-programa. O orçamento-programa apresenta 

como principal finalidade o planejamento, mas na realidade atual esse 

planejamento, por diversas vezes, se mostra falho, justamente pelos 

motivos apontados acima, cujo principal é a distância entre governantes 

e governados. Com o auxílio do Orçamento Participativo, o Orçamento-

Programa passa a ter um planejamento mais eficaz e eficiente. 

É nesse sentido que James Giacomoni leciona que a utilização 

desse instrumento deve ser encarada como um aperfeiçoamento da 

etapa do processo orçamentário tradicional, ao afirmar: 

 

O “Orçamento Participativo” pode ser percebido, 

portanto, como um aperfeiçoamento da etapa do processo 

orçamentário que, tradicionalmente, desenvolve- se no 

âmbito do Poder Executivo. Essa qualificação decorre, 

em primeiro lugar, da maior rigidez concedida à 

programação dos investimentos, ao contrário da 

flexibilidade que caracteriza a maneira convencional de 

programação, e, em segundo lugar, do compartilhamento 

das escolhas com a comunidade, ao contrário da 

tradicional decisão monopolizada pelo Poder Executivo. 
(GIACOMONI, 2010, p. 262). 

 

Luciano Fedozzi destaca que o orçamento participativo viabiliza 

a promoção da cidadania, dando a oportunidade de todos, 

principalmente os mais necessitados, terem voz na hora da elaboração 

do orçamento, o respeito à equidade, a redução da política de troca de 

favores, uma vez que a destinação das verbas públicas seria dada em 

conjunto com a população e o exercício do controle social, conforme 

exposto no trecho do livro Gestão Pública e participação, abaixo 

transcrito: 

 

Embora apresentando números ainda inexpressivos em 

relação ao total de municípios existentes no País, é 

inegável o poder de atração que a ideia do OP possui. 

Talvez porque contenha algumas potencialidades (longe 
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de serem intrínsecas e pré-determinadas) relativas à 

viabilização da democracia participativa e à promoção da 

cidadania, tais como: 1) a inclusão ativa dos indivíduos e 

dos segmentos sociais historicamente sem capital político 

e sem capital cultural suficientes para terem voz e 

exercerem poder de decisão sobre os rumos do 

desenvolvimento das cidades (em contextos urbanos ou 

rurais); 2) a inversão das prioridades na distribuição do 

fundo público em favor da equidade do acesso aos 

serviços e equipamentos públicos; 3) o bloqueio da 

privatização dos recursos, que ocorre por meio das 

relações de clientela e de troca de favores entre as 

instâncias representativas (Executivo e Legislativo) e os 

moradores; 4) o exercício do controle social sobre os 

governantes, em favor da noção de res pública e da 

accountability. (FEDOZZI, 2005, p. 162). 

 

Tais argumentos mostram-se ainda mais evidentes quando se 

tratam dos direitos fundamentais da população, uma vez que no 

contexto o orçamento irá definir as respectivas politicas públicas, 

utilizando como fundamento o total de recursos disponíveis e as 

prioridades estabelecidas, sendo nesse sentido o orçamento o 

instrumento voltado a atender os direitos da coletividade, com padrões 

que possam ser fornecidos a todos sem distinções, porém conforme 

aduz Bethânia Amaro, por sua vez: 

 

Apenas o macroplanejamento seria apto a estabelecer os 

melhores meios de satisfação dos direitos sociais, por 

levar em consideração todas as necessidades coletivas, 

realizando-se a alocação de recursos com base nos 

percentuais mínimos estabelecidos pelo legislador em 

determinados setores e através da fixação de prioridades, 

sempre se considerando a efetiva disponibilidade 

financeira. Através da utilização do orçamento 

participativo, permite-se a participação popular direta na 

busca de um consenso democrático acerca da alocação de 

recursos escassos, legitimando-a (AMARO, 2012, p. 11). 
 

Para James Giacomoni, a importância da utilização do 

orçamento participativo se dá pelo fato de que através dele se pode 

atingir uma maior racionalidade na alocação de recursos públicos. O 
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referido autor destaca que a exclusiva utilização do orçamento 

programa não tem passado de atraente promessa nunca cumprida, uma 

vez que, diante da escassez de recursos disponíveis, nem todas as 

demandas da população são atendidas, restando ao Executivo decidir 

sobre as prioridades da comunidade, decisão essa tomada muitas vezes 

de acordo com valores pessoais, avaliações políticas, interesses 

partidários, pressões de grupos de interesse etc. (GIACOMONI, 2010, 

p. 263). 

Complementa o autor, acerca dessa racionalidade do Orçamento 

Participativo: 

 

Por outro lado, não seria exagero afirmar-se que a 

racionalidade que tem faltado ao processo convencional 

de seleção das prioridades parece existir na sistemática 

produzida pelo modelo da decisão participativa. O que 

ampara esse argumento são os critérios empíricos que 

caracterizam a metodologia do “Orçamento 

Participativo”, em que a partilha dos recursos disponíveis 

é orientada segundo: (1) as carências de serviços e de 

infraestrutura sentidas pelas diversas regiões; (2) a 

população carente e a população total de cada região; e 

(3) as prioridades apontadas pelos próprios moradores. 

Esse conjunto de aferições seria, então, uma garantia de 

que as escolhas orçamentárias, isto é, a programação de 

investimentos que visem à solução de problemas 

concretos e prioritários da população, objetivo de 

qualquer planejamento que se pretenda efetivo e eficaz. 

(GIACOMONI, 2010, p. 264). 
 

AS DIFICULDADES A SEREM SUPERADAS NO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO 

 

O orçamento participativo apresenta alguns problemas na forma 

como é executado. O presente tópico busca analisar quais são esses 

problemas e de que forma eles podem ser superados para que a sua 

utilização como mecanismo de efetivação das políticas públicas de 

saúde seja cada vez mais efetiva e eficaz. 
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Marcus Abraham e Vítor Pimentel Pereira, em interessante 

artigo sobre o tema, destacam uma série de desvantagens ou problemas 

do orçamento participativo, entre os quais podemos citar: o 

enfraquecimento do modelo de representação política, que diante do 

sucesso do orçamento com participação popular se demonstraria 

dispensável, a falta de conhecimento técnico da população quando da 

análise das propostas, a falta de visão global que a peça orçamentária 

poderia trazer gerando como um de seus efeitos o desequilíbrio fiscal e 

o engessamento e a dificuldade na tomada de decisões diante de uma 

burocratização das políticas públicas de saúde, que teriam que passar 

pelo crivo popular. (ABRAHAM, 2014). 

Como forma de solução para tais impasses, Valdemir Pires 

destaca uma série de medidas a serem tomadas, sendo uma delas o 

preparo dos agentes envolvidos na elaboração do orçamento. O autor 

destaca a importância de se efetuar, por exemplo, cursos e seminários 

de capacitação, bem como debates para homogeneizar a linguagem, 

conforme se observa na rápida transcrição de sua obra abaixo 

reproduzida: 

 

Tanto os membros do governo, como os funcionários 

públicos e as lideranças populares precisarão receber 

capacitação para participar das diversas fases de 

confecção do orçamento. Isso implica organizar cursos, 

seminários, debates para homogeneizar a linguagem, 

pactuar procedimentos, concatenar tarefas etc. (PIRES, 

2001, p. 103). 
 

Entrementes, essa capacitação técnica dos agentes da sociedade 

seria facilitada com a utilização de termos simples e objetivos nas peças 

orçamentárias, em atenção ao princípio da clareza que fora 

supramencionado. Como foi exposta anteriormente, a clareza da 

atividade orçamentária aproxima a população dos reais problemas da 

sociedade, uma vez que ela passa a compreender como estão sendo 

efetivadas as políticas públicas pelos seus representantes.  

A realização de cursos e seminários, a utilização de 

procedimentos de participação popular simplificado aliado a essa 
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linguagem simples e objetiva das peças orçamentárias poderiam 

ocasionar, portanto, a superação desse impasse da falta de 

conhecimento técnico por parte da população. 

Outra medida seria buscar formas de aproximar a população da 

atividade orçamentária, tornando-a mais acessível. Para isso, Pires 

(2001, p. 34) expressa que “será necessário encetar esforços para 

envolver o poder público e a população nas discussões e tarefas, 

agitando através de atividade culturais e de lazer nos bairros, inserções 

de mídia, chamamentos dos mais diversos tipos.”. 

De acordo com Pires (2001, p. 34), ao complementar sua ideia, 

menciona que “criada à expectativa, Governo e comunidade estruturam 

as regras e os canais de participação e se esforçam para assegurar que 

as pessoas acorram aos eventos, apresentando sugestões, críticas, 

reivindicações, avaliações etc”. 

Acerca do “engessamento” Sérgio de Azevedo destaca que pelo 

fato de diversas dotações já estarem previamente definidas em lei, bem 

como pelo grande vulto das despesas de custeio, não é grande o volume 

de recursos cuja alocação pode ser decidida através do Orçamento 

Participativo. Sendo assim, tal situação poderia ser encarada como um 

grave problema, pois se poderia alegar a falta de importância da 

participação popular para decidir a alocação de recursos públicos que, 

em tese, não seriam de grande vulto. Todavia, a grande importância do 

Orçamento participativo residiria na integração da sociedade a 

atividade de efetivação de políticas públicas, independente de seu valor, 

pois os ganhos dessa prática ultrapassariam em muito o simples acesso 

a bens públicos de primeiro nível. (AZEVEDO, 2003). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os direitos sociais foram instituídos, como parte integrante dos 

direitos fundamentais, salienta-se que sua denominação não significa 

que se definem por oposição aos direitos individuais. Ao contrário dos 

demais direitos fundamentais, asseguram a população um acesso a um 

bem social coletivo e difuso (saúde, educação). 
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Em que pese os entendimentos expostos, é fato notório que as 

necessidades da população só aumentam e o Estado não possui meios 

suficientes de atender toda essa demanda, necessitando de programas 

que estabeleçam diretrizes para sua atuação, de forma a priorizar as 

principais necessidades. 

Diante de tais conflitos é necessário que surjam mecanismos que 

possam ajudar na efetivação desses direitos. A atividade orçamentária 

deve ser planejada com o fim de atender as principais demandas da 

população, é necessário buscar a efetividade desse direito fundamental 

de maneira a causar o menor impacto no orçamento Estatal, podendo 

tal feito ser alcançado com a utilização do orçamento participativo. 

O orçamento participativo surge, como uma importante 

ferramenta de participação da população na elaboração da peça 

orçamentária, sendo considerado um importante instrumento de 

complementação da democracia representativa, permitindo que o 

cidadão debata e defina os destinos de uma cidade, escolhendo as 

prioridades de investimentos em obras e serviços a serem realizados. 

Além disso, ele estimula o exercício da cidadania e o compromisso da 

população com o bem público. 

Deste modo vale frisar que importância do orçamento 

participativo justamente mediante uma atividade voltada ao 

planejamento, aplicar os recursos disponíveis naqueles programas que 

tendem a ser de maior necessidade. A efetividade dessa demanda está 

condicionada ao desenvolvimento de programas criados pelo próprio 

Estado. Esses programas, por sua vez, demandam altos custos e os 

recursos disponíveis não são capazes de arcar com toda a demanda 

existente. Isso porque, os direitos fundamentais e sociais previstos na 

Constituição Federal de 1988 são muitos e não há como efetivá-los se 

não houver recursos disponíveis. Ocorre que, esse planejamento nem 

sempre se coaduna com a realidade, muitas vezes os governantes se 

afastam daquilo que a população realmente necessita. 

O orçamento participativo possibilita ao administrador ajustar 

as contas públicas e aumentar a disponibilidade de recursos para um 

maior investimento em programas de desenvolvimento social e 
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econômico, salientando que uma administração clara e transparente 

passa a despertar simpatia e confiança por parte do cidadão. 

Enfatizando também que, com a implantação do orçamento 

participativo surge uma atitude de proximidade e participação, 

buscando desde modo reformular as discussões que auxiliem na 

superação das debilidades que cercam a administração pública em 

determinadas localidades. Haja vista que, o orçamento participativo não 

constitui uma prática comum dos municípios brasileiros. 

Com isto, o cidadão além de eleger de quatro em quatro anos os 

seus representantes tem também a missão de acompanhar durante o 

mandato, exercendo sua participação por meio de avaliação e 

supervisão a tomada das decisões administrativas. Conclui-se que a 

participação do cidadão é importante no processo de gerar organização 

social, pois estão vinculadas as questões amplas como a 

democratização, equidade social e defesa dos direitos humanos.  
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