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APRESENTAÇÃO 

 

É com grande satisfação que os idealizadores e organizadores apresentam ao 

público acadêmico os artigos científicos apresentados durante os congressos realizados na 

UNOPAR Arapongas nos anos de 2017 e 2018.  

O Congresso, enquanto momento de reflexão e de produção de conhecimento, 

teve por objetivo a discussão de temas contemporâneos e desafiadores na pesquisa e estudo do 

Direito, com a comunicação de trabalhos acadêmico-científicos originados no âmbito das 

atividades do curso de Direito, tendo sido também marcado pela abertura à participação da 

comunidade acadêmica externa interessada nas investigações temáticas tratadas no evento. 

Registramos profunda gratidão aos participantes que contribuíram com as suas 

pesquisas, aos palestrantes com nos honraram com sua participação, aos professores que 

auxiliaram nos debates ocorridos no momento das apresentações, e também à Instituição por 

permitir o fomento e o avanço do debate acadêmico. 

Profª. Stella e Prof. Tizzo 
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Guarda Alternada X Guarda Compartilhada: Desproporção na sua Aplicação 

 

 

Lucilene Fenti Nalva Aguiar da Silva. Curso de Direito – UNOPAR 

 

 

Resumo 

O escopo deste trabalho é demonstrar as questões relacionadas à guarda alternada e guarda 

compartilhada, que busca sempre proteger o interesse da criança. E terá como tema as 

desproporções entre guarda alternada e compartilhada na sua aplicação. Essa pesquisa buscará 

solucionar ou ao menos amenizar, as divergências relacionadas à guarda, entre casais aos 

quais por algum motivo não vivem sob o mesmo teto, tentando sempre resguardar o direito da 

criança ao convívio familiar. Após a dissolução da sociedade conjugal, e a legalização no 

ordenamento jurídico, do instituto do divórcio, possibilitou disciplinar a guarda dos filhos, 

pertencendo a ambos os genitores em acordarem sobre esta. Nem sempre será possível de 

forma consensual para que não crie assim, constrangimento ao filho. A guarda dos filhos 

menores é atribuída ao poder familiar, competindo aos pais os filhos menores em sua 

companhia e guarda, onde a mulher tem tantos encargos quanto ao homem, é uma 

responsabilidade conjunta, é o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivem 

mais sob o mesmo teto, concernente ao poder familiar dos filhos em comuns. O 

comportamento do juiz, em decisão, deverá ter levado sempre em consideração, o interesse e o 

bem-estar do menor, ele se valerá de órgãos auxiliares, estudos sociais e psicológicos, e os 

direitos dos pais devem ser, sempre que possíveis e convenientes preservados. Havendo motivo 

relevante, o magistrado poderá suspender ou destituir os pais do pátrio poder. 

 

Palavras-chave: Interesse da Criança. Convívio Familiar. 

 
1 Introdução 

Antigamente a instituição família fundava-se no poder paterno ou poder marital, o afeto 

natural, embora pudesse existir não era o elo entre os membros da família. Para esse período 

da antiguidade família era um grupo de pessoas sob o mesmo lar que invocava os mesmos 

antepassados. Segundo Araujo Júnior (2008, p.17): 

 

De forma ampla, o termo família indica um conjunto de pessoas unidas por relação 

de parentesco (avós, pais, tios, primos); já de forma mais restrita, indica uma 

entidade formada pelos pais e filhos ou por um dos pais e filhos, na chamada 

família monoparental. 

 

Com a evolução histórica da família, esta como base da sociedade, passou a ser 

protegida e tutelada pelo Estado como dispõe a Constituição da República Federativa do 

Brasil em seu artigo 226, caput: “A família, base da sociedade tem especial proteção do 

Estado”. 

A família atual, no entanto, difere das famílias antigas no que diz respeito às suas 

finalidades, compostas por pais e mães. 

Para muitos doutrinadores o casamento é a comunhão do homem e da mulher, para juntos 



 

reproduzirem e criarem seus filhos, e também, a família tida fora do casamento era 

considerada ilegítima, com a regulamentação do matrimônio a família passou a ser legítima. 

Segundo Araujo Júnior (2008, p.20-21): “as características fundamentais do casamento é o seu 

caráter perpétuo, sem possibilidade de divórcio, o fato de envolver um homem e uma mulher 

e ter como objetivo básico a reprodução e a criação dos filhos”.  

Venosa (2014, p. 27) diz que: 

 

O casamento é o centro do direito de família. Dele irradiam suas normas 

fundamentais. Sua importância, como negócio jurídico formal, vai desde as 

formalidades que antecedem sua celebração, passando pelo ato material de 

conclusão até os efeitos do negócio que desaguam nas relações entre os cônjuges, 

os deveres recíprocos, a criação e assistência material e espiritual recíproca e da 

prole etc. 

 

Nos dias atuais, a união estável entre o homem e a mulher é reconhecida como entidade 

familiar, a lei deverá facilitar sua conversãoem casamento. O artigo 226, §3º da Constituição 

da República Federativa do Brasil relata que “ deve a lei facilitar a conversão da união estável 

em casamento, isto é, estabelecer modos mais ágeis de se alcançar semelhante propósito”. 

Conforme dispõe Araujo Júnior (2008, p.70): 

 

A união estável é uma espécie de efeito colateral da soma de duas circunstâncias. 

Primeiro, ela é fruto de uma época em que o divórcio não era permitido, o que levava 

as pessoas separadas, ou, como se dizia, desquitadas, a se unirem apenas de fato, 

sem respaldo legal. Em segundo lugar, ela é consequência de um sistema 

ultrapassado, que exige dos nubentes um excesso de documentos e formalidades 

absurdas, que encarecem e complicam demasiadamente a realização do casamento, 

causando o alijamento de grande parte da sociedade brasileira que, como se sabe, 

vive abaixo da linha da pobreza. 

 

Os institutos do casamento e do divórcio estão intimamente ligados, pois antigamente o 

casamento dissolvia-se pela morte de um dos cônjuges, contudo, houve modificações nos 

costumes e enfraquecimento da organização familiar. Assim sendo, facilitando a 

regulamentação do divórcio. 

Introduzido no ordenamento jurídico, o divórcio, disposto na Constituição da República 

Federativa do Brasil, em seu artigo 226, § 6º, dispondo: “O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio”. Venosa (2014, p.161) conceitua que: 

 

Esse instituto dissolve o vínculo conjugal, alterando o estado de família a partir da 

sentença que o decreta, restituindo plena capacidade matrimonial aos cônjuges, sem 

prejuízo da validez do matrimônio desfeito e de seus efeitos até a decisão (como 

legitimidade dos filhos, subsistência do parentesco por afinidade). 

 

Com a instituição da dissolução do vínculo conjugal, pelo divórcio, o legislador/Estado 

em sua função protetiva, sendo a família a base da sociedade, trouxe então a possibilidade de 



 

abrir precedente para a regulamentação da guarda dos filhos menores em comum do casal, 

tendo hoje, a flexibilidade de ser unilateral ou compartilhada. 

A guarda unilateral compreende-se a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o 

substitua. 

Já no caso da guarda compartilhada, seu objetivo é que o tempo de convivência dos pais 

com os filhos seja dividido de forma “equilibrada” entre a mãe e o pai. Ambos serão 

responsáveis por decidir em conjunto, por exemplo, forma de criação e educação da criança. 

O juiz deverá ainda estabelecer que o local de moradia dos filhos deva ser a cidade que 

melhor atender o Princípio do Melhor Interesse da Criança. É possível estabelecer a guarda 

compartilhada até em casos de pais que moram longe, em cidades ou até países diferentes, 

especialmente com as facilidades que a tecnologia proporciona, como Skype, telefone, e-mails 

e outros, a convivência com o genitor que mora longe poderá ser compensada durante os 

períodos de férias e feriados prolongados. Confirmando-se na Lei 13.058 do dia 22 de 

dezembro de 2014, em seu § 2º: “Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos 

deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as 

condições fáticas e os interesses dos filhos”. 

Antes, a guarda compartilhada era uma opção, hoje, com a nova Lei a possibilidade 

passa a ser regra, que só será descartada em casos excepcionais. Ela não será obrigatória, pois 

o juiz deverá levar em consideração o aspecto de cada caso para decidir a forma mais 

adequada. Se as duas pessoas possuem condições, a primeira opção é dividir a guarda. 

Ambos serão responsáveis pela pensão alimentícia, por despesas com médico, escola 

entre outros, pois se sabe que a criança passará períodos na casa dos dois. 

Entende-se que a guarda compartilhada não será estabelecida em alguns casos, um deles 

é quando um dos genitores não quer a guarda, segundo alguns especialistas, é um indício de 

que o pai ou a mãe não vai tratar bem a criança, portanto, a guarda compartilhada não seria 

uma boa opção. 

Não se confunde guarda compartilhada com guarda alternada, neste último caso torna-se 

convivência alternada, o filho mora com os dois, tem dois lares e não uma residência fixa 

como na guarda compartilhada que já será fixada pelo juiz. Como afirma Venosa (2014, 

p.191): 

Não se confunde a guarda compartilhada com a guarda alternada, a qual, mais no 

interesse dos pais do que dos filhos, divide-se o tempo de permanência destes com os pais em 

suas respectivas residências, nada mais que isso. Essa modalidade está fadada ao insucesso e a 

gerar maiores problemas do que soluções.10
 



 

O fato é que, a guarda deve ser estabelecida de acordo com o melhor interesse da criança 

e do adolescente, garantindo-lhe o desenvolvimento pleno e saudável dentro da convivência 

familiar com ambos os genitores e a decisão do juiz deverá ser tomada de acordo com cada 

caso em concreto. 

Para finalizar a Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), instituem em seu artigo 7º: “A criança e o adolescente têm direito a proteção à 

vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento 

e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. 

 

2 Desenvolvimento  

2.1 A Família na Evolução da História 

Antigamente a família romana era tida como algo precioso, o seu valor moralmente 

dizendo era específico, claro, óbvio, o pater era a autoridade sobre todos os seus descendentes, 

era quem administrava e cuidava do âmbito familiar. Segundo Arnoldo Wald (2000, p. 9): 

 

A família era, então, simultaneamente, uma unidade econômica, religiosa, política 

e jurisdicional. Inicialmente, havia um patrimônio só que pertencia à família, 

embora administrado pelo pater. Numa fase mais evoluída do direito romano, 

surgiam patrimônios individuais, como os pecúlios, administrados por pessoas que 

estavam sob a autoridade do pater. 

 

Essa autoridade era extrema, exercia sobre os filhos o direito ao poder de vida e morte, e 

sobre a mulher também, que era totalmente submissa ao marido, como se só existisse a 

opinião, a autoridade e o poder de mando, somente marital. 

O matrimônio não era apenas só um acordo de vontades, um contrato, mas também um 

sacramento que não poderia ser dissolvido, pois esta união teria sido realizada por Deus, e que 

na ideia deles o marido e a mulher constituía uma só carne, opondo-se totalmente ao divórcio, 

considerando que ele era um instituto contrário à própria razão de família. 

Assim sendo, destaca-se então na Constituição Federal de 1988 um cuidado maior com a 

família, sendo esta, a base da sociedade ao qual será protegida e tutelada pelo Estado, trazendo 

também em sua disposição a regulamentação da união estável, entre o homem e a mulher como 

entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Estabelece a 

igualdade entre o homem e a mulher ao exercício de direitos e deveres em relação à sociedade 

conjugal. Também disciplina o divórcio disposto em seu artigo 226, § 6º da Constituição 

Federal: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. 

O Código Civil de 2002 preocupou-se não com os círculos sociais da nação e sim com o 

círculo social da família. Um dos aspectos muito evidenciado foi a convocação dos pais a uma 



 

paternidade responsável, onde os vínculos de afetos se sobrepõem à verdade biológica. 

Com a declaração a convivência familiar como direito fundamental, houve a priorização 

de uma família ainda não reconhecida, a socioafetiva, onde o filho biológico não encontra 

diferenciação com o afetivo, não podendo haver discriminação em relação a isso, a 

responsabilidade dos pais quanto ao exercício do poder familiar é a mesma, reconhecendo 

também o pai ou a mãe que convivem com seus filhos, monoparental, como entidade familiar. 

Portanto, o conceito de família se amplia e mantém a instituição do bem de família, 

essas inovações mencionadas dão uma visão panorâmica das profundas modificações 

introduzidas no direito de família. 

 

2.2 Direito de Família e seus Princípios 

2.2.1 Definição e os princípios do direito de família 

Antes família tinha um valor, moralmente, grandioso, neste aspecto era perfeita, coisa que 

hoje em dia, infelizmente, está quase extinto, por outro lado, era uma época em que o poder 

maior estava nas mãos do pai (pater poder) que era o chefe da família, com poder tão imenso, 

que exercia o poder de decisão de vida e morte de seus descendentes. A esposa se submetia à 

autoridade e mando marital, não podendo expressar-se livremente, pois era o marido o 

detentor de suas decisões. 

Observamos que no decorrer do tempo, o Estado teve que tutelar, proteger, este instituto 

antes desprovido de direitos. Conforme Gonçalves dispõe (2011, p.17): 

 

família abrange todas as pessoas ligadas por vínculo de sangue e que procedem, 

portanto, de um tronco ancestral comum, bem como as unidas pela afinidade e pela 

adoção. Compreende os cônjuges e companheiros, os parentes, e os afins. 

 

 

Em função disso o Estado foi obrigado a regulamentar dentro de suas leis, a família, 

criando o direito de família, ramo do direito civil que trata das relações entre pessoas unidas 

pelo matrimônio, pela união estável ou pelo parentesco, também aos institutos de proteção e 

assistência, tutela e a curatela. 

Por fim, o direito de família possui forte conteúdo moral e ético, regulamentado com 

direitos, deveres e obrigações, gerando responsabilidade a todos os integrantes da família 

atual. 

Rege-se o Direito de Família pelos seguintes princípios: princípio da “ratio” do 

matrimônio e da união estável; princípio da igualdade jurídica dos cônjuges e dos 

companheiros; princípio da igualdade jurídica de todos os filhos; princípio do pluralismo 



 

familiar; princípio da consagração do poder familiar; princípio da liberdade; princípio do 

respeito da dignidade da pessoa humana; princípio do superior interesse da criança de do 

adolescente; princípio da afetividade. 

Princípios acima elencados por Maria Helena Diniz. 

 

2.2.2 Princípios Especiais: da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da 

criança e do adolescente 

Artigo 1º, III da Constituição da República Federativa do Brasil: “A República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III – A 

dignidade da pessoa humana”.15
 

O princípio da dignidade da pessoa humana fundamenta todo o ordenamento jurídico 

brasileiro, é considerado macro princípio, além de constituir-se base normativa e de necessária 

observância, por parte do legislador ordinário, se estabelece também como base da família, 

numa interpretação extensiva de direitos e obrigações, tendo como objetivo a garantia plena 

do desenvolvimento saudável, sobretudo dos filhos menores, quando da ruptura da sociedade 

conjugal. 

Nos códigos anteriores, para se ter uma ideia, não tinha previsão da intervenção do 

Ministério Público nos procedimentos relacionados ao menor, outros grupos tentaram inserir 

os direitos destes no texto constitucional, mas sem êxito algum, pois apenas havia uma 

proteção à criança e ao adolescente, mesmo não tendo distinção entre um e outro, os direitos 

fundamentais a eles pertencentes não eram obedecidos. Com a conquista do Estatuto da 

Criança e do Adolescente esse direito pôde ser conceituado como conjunto de princípios e de 

leis direcionadas a disciplinar direito e obrigações das crianças e adolescentes sob o olhar do 

melhor interesse da infância e da juventude. Este mesmo Estatuto regulamenta em seu artigo 3º 

quais são esses tais direitos: 

 

A criança e ao 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 dignidade. 

 

Assim sendo, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, é o princípio 

basilar do direito da infância e da juventude equiparando-se ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

 



 

2.3 Do Matrimônio e Dissolução da Sociedade Conjugal 

2.3.1 Casamento, união estável e divórcio 

O casamento é um estado matrimonial, cujas relações são reguladas por norma jurídica, 

Maria Helena Diniz conceitua o casamento (2013, p. 51): 

 

É o casamento a mais importante e poderosa de todas as instituições de direito 

privado, por ser uma das bases da família, que é a pedra angular da sociedade. 

Logo, o matrimônio é a peça-chave de todo sistema social, constituindo o pilar do 

esquema moral, social e cultural do pais. 

 

As características principais do casamento são: a liberdade na escolha do nubente, é o 

poder de escolher com quem quer casar-se; a solenidade no ato nupcial, é a formalidade 

subordinada a lei que o ampara e rege; a legislação matrimonial de ordem pública, por estar 

acima da vontade dos nubentes; a união permanente, é a possibilidade de estender a 

permanência do casamento em função de proteger a família, especialmente quando há prole; a 

união exclusiva, aquela repleta de fidelidade, sendo que, o adultério não é mais considerado 

um delito penal, este ainda preserva uma grande força moral, baseando-se nos bons costumes. 

Já a união estável, hoje, é reconhecida em nosso ordenamento jurídico, como entidade 

familiar, graças ao artigo 226, § 3ºda Constituição da República Federativa do Brasil: “A 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º - Para efeito da proteção do 

Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 

devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. 

Sob a ótica desse regulamento, basta que duas pessoas, convivendo ou não sob o mesmo 

teto, tenham o objetivo de constituir família, o legislador então facilitou sua conversão em 

casamento, observando apenas a característica duradoura, tornando a convivência pública. 

A princípio era só separação de corpos, também chamada de separação extrajudicial, 

mas ainda subsistia o vínculo, em seguida ocorria a separação judicial, conhecida também 

anteriormente como desquite, tinha prazo predeterminado, o casal deveria ficar separado um 

ano ou dois de fato, para assim ocorrer o divórcio. Agora o divórcio é autorizado de forma 

direta, não tem tempo estipulado por lei, basta à concordância e a vontade de uma das partes, 

para que assim, seja decretada a dissolução matrimonial, onde ambos poderão contrair novas 

núpcias. 

 
2.3.2 Adoção, parentesco e filiação 

 
Carlos Roberto Gonçalves dispõe (2011, p.376): “Adoção é o ato jurídico solene pelo qual 

alguém recebe em sua família, na qualidade de filho, pessoa a ela estranha”. 



 

É um ato solene ao qual cria entre o adotante e o adotado uma relação fictícia de 

paternidade e filiação, pelo qual uma pessoa recebe outra como filho, independentemente de 

existir entre elas qualquer relação de parentesco consanguíneo ou afim. Para Maria Helena 

Diniz (2013, p.567): 

 

A adoção vem a ser o ato judicial pelo qual, observados os requisitos legais, se 

estabelece, independentemente de qualquer relação de parentesco consanguíneo ou 

afim, um vínculo fictício de filiação, trazendo para sua família na condição de 

filho, pessoa que, geralmente, lhe é estranha. 

 

Uma novidade na adoção é a observância do Princípio do Melhor Interesse da Criança e 

do Adolescente, em seu conceito, pois a adoção deverá buscar sempre o bem-estar, o melhor 

interesse do menor, assim sendo, é uma grande vantagem para o adotando, que será criado por 

uma família, num ambiente sadio, equilibrado, permitindo assim que ele cresça fisicamente, 

espiritualmente, emocionalmente e intelectualmente, oferecendo, portanto, uma vida digna à 

criança. 

Salienta Diniz que (2013, p.483): 

 
Parentesco é a relação vinculatória existente não só entre as pessoas que 

descendem umas das outras ou de um mesmo tronco comum, mas também entre 

um cônjuge ou companheiro e os parentes do outro, entre adotante e adotado e 

entre pai institucional e filho socioafetivo. 

 

A relação de parentesco é bastante importante, faz com que os parentes contraiam 

direitos e obrigações entre si, como por exemplo, na obrigação alimentar, estabelece também 

certas proibições, exemplo: não podem casar uns com os outros os parentes da linha reta e em 

certo grau os da colateral. 

Na filiação, a prova é totalmente pessoal, pois compete somente ao filho tal direito, é 

bom para o filho que ele adquira a condição jurídica, para então obter não somente o direito 

ao nome, mas, à educação, à sucessão, ...na qualidade de descendente, aos alimentos, e 

também aos direitos que decorrem do poder familiar e da tutela, dentre outros. 

 

2.4 Tipos de Guarda e sua Desproporção na Aplicação 

2.4.1 Guardas 

A guarda unilateral é determinada a um dos genitores por acordo entre eles ou mediante 

decisão judicial, analisando a vida social, a conduta, moralmente falando, e a integridade 

física e psíquica do genitor escolhido, pois será colocada em jogo a vida de um menor, 

competindo ao genitor não guardião supervisionar e zelar pelos interesses deste. Este tipo de 

guarda pode obter bons resultados senão houver conflitos entre as partes, prevalecendo assim 



 

o respeito mútuo, a harmonia entre pai, mãe e filhos. 

Tal modalidade de guarda também é encontrada em famílias monoparentais, visto que a 

criança é registrada com o nome de apenas um de seus genitores. 

A guarda compartilhada foi introduzida em nosso ordenamento jurídico através da Lei n. 

11.698/2008, ao qual se tornou regra, devendo ser aplicada tendo em vista, o respeito em 

maior escala, aos direitos fundamentais dos envolvidos, em consonância com o artigo 227 da 

Constituição Federal, que diz: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de coloca-los a salvo de 

toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. 

 

Este tipo de guarda permite aos filhos um convívio direto com ambos os pais de forma 

que, tanto um como o outro, participe ativamente da vida destes, sem perder nenhuma fase 

primordial, ela visa a repartir de maneira igualitária os poderes, direitos e obrigações dos pais 

em dirigirem a vida de seus filhos, participando assim da sua educação e de outros momentos 

de sua vida cotidiana, afinal, compartilhar a guarda é compartilhar a formação da vida dos 

filhos. 

A guarda alternada é quando um dos genitores exerce a guarda dos filhos, ao outro cabe 

o direito de visita, porém, ao término do período invertem-se os papéis, e é feita a troca de 

guardião sem precisar da intervenção judicial. Este tipo de guarda confunde a cabeça da 

criança, ela já não sabe ao certo onde é sua casa, pois uma hora está na casa e sob a 

reponsabilidade do pai, já em outra na da mãe e sob a sua responsabilidade, fica sem valores 

de vida, sem saber o que é certo ou errado, pois há de certa forma uma disputa entre os pais de 

quem melhor serve para criá-la, ficando assim ela, sem nenhum sentido de família. 

 

2.4.2 Qual a aplicação estipulada para cada tipo 

A aplicabilidade deverá ser funcional, se a guarda for designada de forma consensual 

pelos genitores ou de forma judicial, deverá ser cumprida conforme estabelecida, sendo a 

modalidade de guarda alternada designada, os pais serão guardiões, e responsabilizados pelos 

atos dos filhos enquanto estiverem sob seus cuidados, quando há a inversão dos papéis a 

responsabilidade passa a ser do outro genitor, que agora obtém a guarda. A unilateral será 

determinada, por acordo entre as partes ou mediante decisão judicial, a um dos genitores que 

será o guardião, o escolhido terá a vida analisada, na sua conduta, integridade física e 



 

psíquica, entre outros, afinal, é a vida de uma criança/menor que estará em jogo, ao genitor 

não guardião competirá à supervisão. 

Já na guarda compartilhada os genitores respondem conjuntamente pelos atos de seus 

filhos e são responsabilizados de forma solidária. 

Quando ocorre uma separação conjugal ou uma dissolução de união estável, será 

estipulado pelos pais ou de forma judicial, o tipo de guarda, a criança é a única vítima de toda 

essa situação, quando é acordada a modalidade de guarda compartilhada ou alternada, no 

início a criança aceita com tranquilidade e animação, porém, é algo que mudará sua vida 

rotineira, mas com o passar dos tempos ela começa a ver que tudo se tornou complicado, de 

forma que está atrapalhando sua vida, na escola, com os amiguinhos, etc., afinal, por exemplo, 

ter duas casas, passa a confundir sua cabeça, tem dois lares, mas nenhum fixo, assim, com 

essa insegurança sua formação será abalada, trazendo sérios malefícios, como por exemplo, 

não reconhecem o lugar onde mora, não identificam seus objetos pessoais e não interage mais 

constantemente com pessoas e locais que representam seu universo diário, o fato é que, a 

guarda deve ser estabelecida de acordo com o melhor interesse da criança, que é o princípio 

que garante o desenvolvimento pleno e saudável, dentro da convivência familiar, com ambos 

os genitores, a decisão deverá ser tomada de acordo com cada caso em concreto, nunca 

beneficiando os pais, mas sim, pensando sempre no menor envolvido. 

 

2.4.3 Desproporção na sua Aplicação 

É evidente que há desproporções na aplicação destas guardas (guarda compartilhada e 

guarda alternada), a princípio nenhuma é adequadamente aplicada, nem mesmo a 

compartilhada expressamente disposto no Código Civil, muito menos a alternada que é uma 

criação doutrinária. 

Para início de conversa, a alternada é totalmente inaceitável em meios jurídicos, pois 

não traz segurança psicológica para a criança, pois ela fica sem saber ao certo como está sua 

vida, quem faz parte dela, quem são seus amiguinhos, qual quarto ela gosta mais, enfim, não a 

deixa amadurecer emocionalmente. 

A unilateral estabelece a guarda a um só dos genitores, deixando a criança sem o 

convívio, do dia a dia, familiar, este que é tutelado como direito fundamental então, ela não 

consegue ter a participação conjunta dos pais em sua vida, em sua educação, etc., por isso, 

muitos doutrinadores não concordam com ela, pois afirmam que a prole necessita ser cuidada, 

amada, por ambos os genitores. 

Já no caso da guarda compartilhada, ainda a melhor opção, pensando no bem-estar da 



 

criança, sua função será não isentar nenhum dos pais da responsabilidade, pelo contrário, eles 

decidem juntos a vida da criança, mesmo que ela tenha mais de uma casa, o que fará a 

diferença é que ela será amada e cuidada por ambos os genitores, pois aquele que não pode 

passar junto com a criança semanalmente, poderá recompensar os dias juntos nas férias e 

feriados prolongados. 

Portanto, suas desproporções são evidentes, deixando claro que a melhor medida é a 

guarda compartilhada, mesmo que muitas vezes não seja devidamente aplicada e respeitada 

como deveria, por outro lado é a que mais demonstra formar a criança para um futuro melhor, 

respeitando assim o Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente. 

 

3 Conclusão 

Antigamente a família era tida como algo de muito valor, tanto a mulher (mãe) como os 

filhos obedeciam ao pai (Pater-Poder) que era visto como “chefe” da casa, era ele quem 

decidia sobre a vida ou até mesmo a morte de seus filhos, com o passar dos tempos o 

casamento tornou-se para muitos, algo fútil, onde cada um vive sua vida, a mulher cada vez 

mais independente, essas transformações foram afetando em demasia a estrutura familiar, que 

é a base para a formação de uma criança. 

Em alguns casos, com o fim do relacionamento, muitos casais, em consenso, decidem 

qual será a melhor forma de guarda para o filho, mesmo sem pensar se é a melhor opção para 

ele, mas, infelizmente, na maioria das vezes ocorre a interferência judicial, que optam e 

apoiam a modalidade de guarda compartilhada, pensando sempre no bem-estar do menor, 

partindo do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Este tipo de guarda 

seria uma boa opção se assim os genitores cumprissem como ela é estabelecida, ambos os 

pais participando da vida dos filhos de modo que nenhum perca as melhores fases da vida 

destes, mas respondendo subsidiariamente, de forma conjunta, pelas responsabilidades da 

criança, combinando então um com o outro, dialogando sobre a vida do menor, e qual seria a 

melhor forma de dividir os dias que este passaria em cada casa, sem interferir na vida 

cotidiana de forma prejudicial. 

Portanto, opinando, a melhor modalidade de guarda seria a unilateral, pois a criança fica 

com um genitor guardião, tendo ela uma casa fixa, podendo fazer amizade com vizinhos etc., e, 

dando assim, o direito de visita ao outro genitor que não a possui, e se o filho tiver uma 

convivência de amor e afeto com este, sem precisar ser assistido, por equipes multidisciplinares 

e psicólogas, então poderá, enfim, a criança ter um convívio familiar harmônico, 

extremamente necessário para sua formação e seu futuro. 
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Resumo 

A castração química é um assunto que tem causado polêmica no Brasil, o qual conta com 

Projeto de Lei sobre o assunto tramitando no Senado Federal. Por essa e algumas outras 

razões, além de sua importância, esse foi o assunto escolhido para a formulação desse artigo. 

Para tanto, foi usado como método de pesquisa a revisão bibliográfica relacionada ao assunto, 

com visões debruçando sobre o aspecto constitucional e psicológicos/psiquiátricos da questão. 

Outro assunto que ganhará grande destaque são as parafilias, como desordens psiquiátricas 

caracterizadas por comportamentos sexuais considerados atípicos, tais patologias serão 

explicadas melhor ao longo do trabalho que segue. A finalidade do presente artigo é 

apresentar argumentos que mostrem como o tratamento hormonal com acetato de 

medroxiprogesterona pode ser benéfico aos portadores da desordem parafílica, estes quais 

deveriam ser o foco dos projetos legais, o que é amplamente discutido no artigo a seguir. 

Portanto, o artigo visa mostrar como a castração química pode ter aspectos positivos como 

tratamento, mas que não é benéfica ou constitucional quando infligidos como pena. 

 

Palavras-chave: Parafilias. Castração Química. Direitos Humanos. Constituição. 

 

1 Introdução 

O assunto da castração química esteve muito presente no cenário político brasileiro nos 

últimos anos, sendo ela proposta pela primeira vez no Brasil em 2002. Tal projeto visava o 

uso do acetato de medroxiprogesterona nos criminosos sexuais em geral, o que, na opinião das 

autoras deste artigo é um pouco superficial, deixando a discussão sobre o assunto atingir de 

maneira mais superficial ainda a sociedade como um geral. Esses foram os principais motivos 

para a escolha do tema aqui presente e discutido. Para a construção do artigo, primeiro 

descreveremos a metodologia que foi usada nas pesquisas e escrita do artigo, posteriormente 

será feita uma apresentação do tema parafilia, explicando suas causas, sintomas, sofrimentos 

para o portador da patologia, tipos específicos da patologia e se a parafilia é ou não 

responsável pelos crimes sexuais, como os crimes de pedofilia. Em seguida, será apresentada 

uma discussão sobre os possíveis tratamentos das parafilias, destacando-se a castração 

química, explicando-a e esclarecendo sua eficácia ou ineficácia, benefícios e riscos. Também 

será apresentada a obrigação do Estado no tratamento às patologias humanas e como a 

castração química pode se incluir nesse fator, além de tratar de sua inconstitucionalidade 

como pena para os criminosos sexuais. Por fim, falaremos sobre os benefícios e prejuízos que 

os países que já usam esse tratamento hormonal estão tendo. 

É de fundamental importância entender que, para o tratamento dessa doença os 



 

profissionais da saúde (psiquiatras e psicólogos) devem se despir de julgamentos morais que 

elas costumam causar, assim como os peritos que avaliam a presença dela ou não nos 

criminosos sexuais. 

Trataremos aqui de propostas para tentar tratar o parafílico evitando sua prática ou 

reincidência em crimes sexuais e também sobre como esse tratamento deve ser um direito 

para com a saúde do doente psiquiátrico. 

Os crimes sexuais mais comuns são, em ordem, a violação, o abuso sexual desonesto, o 

abuso sexual de menores, o exibicionismo, a prostituição, o sadismo, outros. 

Por fim tentaremos nos ater e não formar uma opinião sobre se isso deve ou não resultar 

em diminuição da redução da pena, já que o parafílico é imputável perante a lei. 

A partir do que foi apresentado, seguirá a discussão de tema principal: a castração 

química. 

Para a construção do artigo em questão foi usada metodologia de revisão bibliográfica. 

No decorrer do seguinte trabalho, primeiro foi realizada uma pesquisa com termos 

“parafilias”, “castração química” e “crimes sexuais” em algumas bases de dados, logo em 

seguida foi feita uma seleção dos dados encontrados e outra seleção de alguns artigos que 

relacionavam ambos os temas, posteriormente também selecionados. 

Ademais, será apresentada uma análise dos artigos, seguida pela discussão das visões e 

conceitos apresentados pelos autores. 

 

2 Desenvolvimento  

2.1 Parafilia 

A parafilia (do grego para = “ao lado de” e philos= “gostar de”, “amor à”), há pouco 

tempo chamada de perversão, é um conjunto de comportamentos sexuais que desviam do 

padrão tido como normal, que é descrito no sentido psicanalítico original “como coito que 

visa a obtenção do orgasmo por penetração genital, com uma pessoa do sexo oposto” 

(LAPLANCHE, 1998). 

No entanto, devemos nos ater em que nem todos estes desvios são patológicos, nesse 

sentido, já tivemos alguns “equívocos” de classificação já reconhecidos, como, por 

exemplo, a homossexualidade, que na verdade constou nos Desvios e Transtornos Sexuais da 

Classificação Internacional de Diagnósticos até a nona edição (CID-9), depois da correção, 

ela é citada na CID-10 (Classificação Internacional de Diagnósticos 10ª Edição) no código 

F66, o mesmo onde constam a heterossexualidade e a bissexualidade. Para uma melhor 

formulação do que são esses transtornos veremos a definição do Manual Diagnóstico e 



 

Estatístico de Transtornos Mentais, 4ª Edição (DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais) que diz que as parafilias: São caracterizadas por anseios, fantasias ou 

comportamentos sexuais recorrentes e intensos que envolvem objetos, atividades ou situações 

incomuns e causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento 

social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

Essas fantasias podem ocorrer mais frequentemente, só conseguindo o indivíduo 

satisfazer-se com base nelas, ou mais esporadicamente, comumente em picos de estresse. Até 

onde se sabe, as parafilias costumam ter início na infância ou no começo da adolescência, 

tornando-se mais elaboradas no começo da vida adulta e, apesar de crônicas, as fantasias e 

comportamentos tendem a diminuir com o avanço da idade. Temos uma segunda definição: 

 

As parafilias são caracterizadas por anseios, fantasias, ou comportamentos sexuais, 

manifestados de modo intenso e recorrente, que envolvem objetos, atividades ou situações 

incomuns e causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento 

social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo (HYGINO, 

2011). 

 

Pelo que se observou da parafilia até o momento, entende-se que ela tem uma gênese 

multifatorial, levando em conta fatores biológicos, tais quais níveis anormais de hormônios, 

anormalidades cromossômicas ou sinais neurológicos maiores ou menores, e ontológicos, 

como a famosa ideia do “ciclo vítima-agressor”, a qual, porém, não tem relação tão direta 

quanto parece, como sugerem alguns estudos (LAMBIES; COLS, 2002), dando a entender 

que o fato da vítima se tornar agressor não tem apenas a ver com a agressão em si, mas também 

do quanto ela tem apoio emocional, social e familiar após as agressões, portanto não sendo a 

causa exclusiva o abuso, mas sim a qualidade da estrutura para enfrentá-lo. 

As parafilias também apresentam divisões no DSM-IV em alguns tipos com fantasias, 

objetos e atos mais específicos com seus respectivos termos e códigos, são eles o 

Exibicionismo (302.4), Fetichismo (302.81), Frotteurismo (302.89), Pedofilia (302.2), 

Masoquismo Sexual (302.83), Sadismo Sexual (302.84), Voyeurismo (302.82), Fetichismo 

Transvéstico (302.3) e Parafilia Sem Outra Especificação (302.9). Abaixo veremos uma breve 

definição de cada uma das parafilias. 

 

Exibicionismo: Consiste na exposição de órgãos sexuais diante de pessoas 

desconhecidas, geralmente é cometido por pessoas do sexo masculino, pode ou não 

ter masturbação durante ou após o ato. 

Fetichismo: É quando a excitação depende de zonas erógenas diferentes das 

convencionais (órgãos genitais) ou de objetos inanimados. 

Frotteurismo: O prazer se dá ao esfregar os órgãos sexuais ou tocar uma pessoa 

sem o consentimento dela. É muito comum em transportes públicos. Pedofilia: É a 

parafilia que mais recebe atenção e choca a sociedade como um geral. Consiste na 

atração por crianças em idades pré-púberes ou no início da puberdade. Existem 



 

alguns critérios para ser considerado pedofilia, como a necessidade do pedófilo ter 

mais de 16 anos e ser pelo menos cinco anos mais velho que a vítima. A pedofilia 

pode ser tanto heterossexual, homossexual ou ambos, ou seja, podem ser vítimas 

tanto meninos quanto meninas. O pedófilo também pode manter suas tendências 

apenas no campo mental ou trazê-las para realidade, executá-las, cometendo então 

um ato criminoso. Também devemos reforçar que nem todo abusador infantil é 

pedófilo, do mesmo modo que nem todo pedófilo é abusador infantil, os 

abusadores pode ser simplesmente ‘oportunistas’, para ser considerado portador da 

parafilia pedofilia é necessário que o desejo por crianças seja único ou sobreponha-

se aos desejos sexuais normais. 

Masoquismo sexual: É classificado masoquismo quando o indivíduo obtém prazer 

através do próprio sofrimento, geralmente através de elaboradas fantasias, muito 

frequentemente os masoquistas encontram parceiros que aceitam suas fantasias e 

condição para obter prazer, tendo suas relações e sua satisfação sexual dentro de 

relações ‘normais’. 

Sadismo sexual: O sadismo tem natureza parecida com o masoquismo, porém 

nesse o parafilico tem prazer com o sofrimento alheio, em causar sofrimento. 

Apesar de parecerem mais propensos ao crime, também podem manter relações 

sexuais relativamente saudáveis. 

Voyeurismo: Obtenção de prazer em observar pessoas em comportamentos sexuais 

ou íntimos, geralmente sem a permissão delas ou sem serem notados, também 

ocorre acompanhada de masturbação. 

Fetichismo Travéstico: Consiste em usar roupas do sexo oposto para obter 

satisfação sexual geralmente enquanto se traveste o indivíduo se masturba. É uma 

parafilia de homens heterossexuais. Não deve ser confundida com o 

transexualismo. 

 

Vale ressaltar que já foi lançada uma nova edição, o DSM-V (Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais), publicado em 18 de maio de 2013, que incluiu um 

capítulo exclusivo para as parafilias, tirando-as do meio do capítulo Transtornos Sexuais e da 

Identidade de Gênero, a nova versão diz que as parafilias são “interesses eróticos atípicos, 

mas evita rotular os comportamentos sexuais não-normativos como necessariamente 

patológicos” (ARAUJO; LOTUFO NETO, 2014). 

Frequentemente as parafilias e algumas outras doenças mentais aparecem para o senso 

comum com necessária associação a crimes sexuais, o que é uma inverdade. Na verdade, a 

maioria das parafilias não é um comportamento criminoso. Em primeiro lugar, devemos 

lembrar que os crimes sexuais podem ser cometidos por portadores de outros tipos de 

patologias psicológicas/psiquiátricas ou pelo criminoso sexual situacional e o criminoso 

sexual preferencial, pessoas sem transtornos psiquiátricos que cometem o crime movidos por 

variados motivos, como a sensação de poder absoluto, ou, quando mesmo alcançado uma 

“felicidade sexual” dentro de relações ditas como normais, escolhem pelos crimes sexuais. 

Algumas fantasias parafílicas podem até mesmo serem realizadas com o consentimento de um 

parceiro, como exemplo podemos pensar no sadismo, assim sendo, tal relação não implica 

nada perante a lei. Mas, devemos também considerar que os psicoestressores e as 

oportunidades podem aumentar as chances de um comportamento incomum do parafílico que 

também seja ilegal. 



 

É importante ressaltar que os parafílicos reprovam os impulsos dos quais padecem, além 

disso, os impulsos são irracionais e geram ansiedade no indivíduo, que muitas vezes passam a 

evitar situações nas quais esse impulso possa aparecer por medo de não serem capazes de 

controlá-los e, a partir desse momento sim, tornarem-se criminosos. 

Como características dos crimes cometidos por parafílicos, podemos observar a falta de 

planejamento do crime, já que o crime seria “fruto de um impulso incontrolável”, podemos 

dizer que “há um desequilíbrio entre o instrumental psicológico de autocontrole e a 

intensidade do impulso”. No entanto, os crimes movidos por parafilias não são inimputáveis, 

já que “transtorno não lhes confere perturbação de consciência, distorção perceptiva ou do 

juízo da realidade” (DUQUE, 2004). Portanto, os parafílicos tem consciência do caráter ilícito 

do ato que estão praticando, tanto que os fazem escondidos da sociedade em geral. 

 

2.2 Tratamento 

As parafilias não têm cura, apenas tratamento. Tais tratamentos têm a pretensão de 

controlá-las e devem ser interdisciplinares, integrando a medicina e a psicologia, porém, 

sempre respeitando a autonomia do indivíduo e outros elementos da ética. 

Nesse artigo, focaremos mais na proposta da castração química, no seu aspecto de 

tratamento, não de pena, já que as parafilias tem caráter patológico, sendo direito da pessoa 

humana o devido tratamento. Tal tratamento consiste na administração de hormônios que tem 

como objetivo a diminuição da libido, podemos dizer que a castração química é um tipo de 

tratamento terapêutico temporário e totalmente reversível, nela um hormônio sintético 

feminino, o Depo-provera (acetato de medroxiprogesterona/DMPA), é injetado no homem, e 

o medicamento produz um efeito antiandrógeno, reduzindo o nível de testosterona para inibir o 

desejo sexual por em média seis meses (FERREIRA, 2009).  

Assim sendo, a castração química é um procedimento reversível, tendo, no entanto, a 

possibilidade de apresentar diversos efeitos colaterais, que podem gerar problemas tanto 

biológicos quanto psicológicos/psiquiátricos ao paciente. Alguns efeitos são a depressão, a 

trombose, a osteoporose, dores de cabeça e doenças cardiovasculares (PONTELI; SANCHES 

JUNIOR, 2011). 

Apesar de complicada a comparação entre os diversos tipos de terapia, devido à 

dificuldade de quantificar os resultados de diversas modalidades de tratamento, como as 

sessões de psicanálise, acredita-se que, atualmente, o mais eficaz é a associação dos 

medicamentos anti-andrógenos e terapia, desde a cognitivo- comportamental até a 

psicanalítica, como foi demonstrado em um estudo o qual possuía um grupo de controle (só 



 

tratados com terapia) e um grupo experimental (tratados com terapia e hormônios). Durante o 

decorrer do tratamento hormonal, o grupo experimental apresentou menores índices de 

reincidência, posteriormente, os pesquisadores cortaram o tratamento hormonal, a partir desse 

momento, os resultados se igualaram (ROSLER; WITZUM, 1998). 

Também são administrados medicamentos antipsicóticos e antidepressivos, inclusive 

remédios indicados para pacientes com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), pois a 

impulsividade e ansiedade das parafilias já foram relacionadas às do TOC. 

A Associação Americana de Psiquiatria posiciona-se no sentido de um constante 

tratamento psicológico e acompanhamento do parafílico, segundo esse órgão a castração 

química só deve ser ministrada caso as outras possibilidades de tratamento, terapia e 

administração de drogas antidepressivas, sejam falhas, funcionando como uma última 

alternativa e, além disso, também solicitam o comprometimento tanto do profissional da 

saúde, do médico, e do paciente parafílico. A diferença de eficácia entre a terapia sozinha e a 

terapia associada à castração química são estatísticas que ainda não podem ser tomadas como 

“verdade absoluta”, dado que são restritas a apenas um grupo (parafilicos detidos por ato 

criminoso), caracterizando amostras heterogênicas, além de outros problemas. Também a falta 

de diferença de resultados pode se dever a postura do paciente, que pode apresentar um maior 

desejo de se tratar quando aceitam se submeter ao tratamento hormonal. 

A associação de todos os tratamentos citados ao invés da castração química sozinha 

deve ocorrer, pois a administração do acetato de medroxiprogesterona ou similar não tem 

nenhum efeito sobre a parafilia em si ou sobre o comportamento criminoso, apenas sobre o 

desejo sexual, não sendo tão eficiente quando usados sozinhos. “Qualquer que seja a 

abordagem parece haver consenso sobre que programas de comunitários de tratamento, 

associados a psicoterapia e medicação, produzem melhor resultado” (DUQUE, 2004). 

 

2.3 A Castração Química no Ordenamento Jurídico 

A parafilia em si não é crime. Porém, ao realizar ato que desrespeite as normas previstas 

no ordenamento jurídico, o indivíduo torna-se criminoso e responderá por seus atos pelo 

código penal. 

Na maioria dos casos de crime sexual, os estupradores são feitos pelo “acaso”. 

Aproveitam de uma situação e tiram vantagem para si, violando direitos de outro. 

Estudos realizados demonstram que 70% dos contraventores sexuais não apresentam 

nenhum sinal de alienação mental, sendo, portanto, imputáveis penalmente. Em 30% estariam 

as pessoas com evidentes transtornos da personalidade, com ou sem perturbações sexuais 



 

manifestas, aqui se incluem os psicopatas, sociopatas, borderlines, anti-sociais, além de que um 

grupo minoritário de 10% composto por indivíduos com graves problemas psicopatológicos e 

de características psicóticas alienantes, os quais em sua grande maioria, seriam juridicamente 

inimputáveis (CONTI, 2008). 

Nos demais casos, como citado, o indivíduo é acometido por distúrbios, que o tornam 

doente e incapaz de conviver normalmente na sociedade sem o devido tratamento do 

transtorno ao qual é acometido. 

Dessa forma, o sujeito que comprovadamente apresenta desordem parafílica necessita 

de tratamento médico, clinico, psicológico e afim para uma reabilitação ao convívio social, 

não bastando a aplicação de pena de restrição de liberdade, ou seja, encarceramento, visto o 

mesmo por si só não tratar o problema nem prevenir a reincidência nesses casos. 

O ordenamento jurídico brasileiro prevê aplicação de medidas de segurança para os 

inimputáveis e relativamente inimputáveis: 

A Medida de Segurança tem função preventiva e busca afastar o inimputável ou semi-

inimputável perigoso, devido ao seu distúrbio, do convívio social por tempo indeterminado, 

pois tal medida só cessa quando não houver mais perigo. O caráter perigoso se faz com a 

comprovação da qualidade sintomática de perigo (diagnóstico da periculosidade); e depois a 

comprovação da relação entre qualidade e o futuro criminal do agente (prognose criminal). 

Periculosidade pode ser verificada de maneira real, quando o juiz verifica de acordo com o 

caso concreto, ou presumida, quando a própria lei estabelece que determinado indivíduo deve 

ser submetido à Medida de Segurança, sem necessidade de avaliação do perigo (MOREIRA, 

2010).  

As medidas de segurança, apesar de seu caráter de tratamento, não deixam de também o 

ser sansão penal. 

Contudo, mesmo tendo o parafilico distúrbios mentais, psicológicos e biológicos o 

mesmo é imputável já que possui discernimento para entender a ilicitude de suas ações, 

sendo acometido somente pela falta de controle esporádico sobre as mesmas. O artigo 41 do 

Código Penal prevê que caso o condenado seja acometido de doença mental, o mesmo 

deverá ser recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico: “Art. 41 - O 

condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido a hospital de custódia e 

tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado”. (CÓDIGO PENAL 

BRASILEIRO)  

Dessa forma, quando diagnosticado como parafilico, o mesmo tem direito a tratamento 

adequado, inclusive aplicação hormonal química, desde que a entenda necessária para seu 



 

bem-estar/saúde e demonstre interesse em controlar seus desejos fantasiosos, submetendo-se 

ao tratamento adequado. 

Nosso ordenamento jurídico prevê expressamente ser a saúde um dos direitos do preso: 

 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando 

prevenir  o  crime  e  orientar  o  retorno  à  convivência  em   sociedade.  Art. 11. 

A assistência será: I - material; II - à saúde; III - jurídica; IV - educacional;    V    -    

social;    VI    -    religiosa.        [...] Art. 14. A assistência à saúde do preso e do 

internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, 

farmacêutico e odontológico. ( LEP. Lei de Execução Penal Brasileira). 

 

 

2.4 A Castração Química e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

A Constituição Federal Brasileira tem como um dos fundamentos de seu ordenamento 

jurídico a dignidade da pessoa humana, de acordo com o artigo 1º, III: 

 

Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da 

República, associada ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e da 

marginalização, e de redução das desigualdades sociais, juntamente com a previsão 

do § 2º do art. 5º no sentido da não exclusão de quaisquer direitos e garantias, 

mesmo que não expressos, desde que decorrentes dos princípios adotados pelo 

texto maior, configuram uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da 

pessoa humana, tomada como valor máximo pelo ordenamento (TEPEDINO, 

1999). 

 

Dessa forma, tem-se que o princípio da dignidade da pessoa humana aplica-se a todo e 

qualquer indivíduo, sendo vedada a disponibilidade, ou seja, não há a possibilidade de abdicar 

desse direito, por ser ele inalienável e irrenunciável. 

Assim sendo, todo e qualquer indivíduo detém possibilidade de escolha livre nos atos da 

sua própria vida, bem como garantia de não ocorrência de fatos desumanos e degradantes. 

Diz Moraes sobre a dignidade da pessoa humana: “A dignidade é um valor espiritual e 

moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 

responsável da própria vida” (MORAIS, 2004). 

E ainda Sarlet (2005, p.32): 
 

Ao sustentar que a dignidade, na condição de valor intrínseco do ser humano, gera 

para o indivíduo o direito de decidir de forma autônoma sobre seus projetos 

existenciais e felicidade e, mesmo onde esta autonomia lhe faltar ou não puder ser 

atualizada, ainda assim ser considerado e respeitado pela sua condição humana. 

 

Entende-se, pois, que o princípio da autonomia da vontade está contido na dignidade da 

pessoa humana, de forma que “a pessoa é dotada de dignidade porque ela é autônoma e livre” 

(KANT – Metafísica dos costumes, 1785).  

Diante do exposto, a aplicação da castração química como forma de tratamento voluntário 

não fere a dignidade da pessoa humana, visto que a autonomia da vontade deve ser levada em 



 

conta, tendo o sujeito a possibilidade de escolha do que lhe é melhor, contribuindo assim para 

a eficácia do princípio da dignidade. 

Ainda mais, todo cidadão tem direito à saúde, como previsto no artigo 196, da 

Constituição Federal: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1988) 

Conclui-se, assim, que havendo a voluntariedade no ato de adesão ao tratamento 

hormonal, após esta ser diagnosticada como necessária e utilizada em ultima ratio (é uma 

expressão com origem no latim, muito utilizada no Direito, e significa “última razão” ou 

“último recurso) por entidade competente, seria possível que o parafílico se submetesse à 

castração química. 

 

2.5 A Castração Química como Pena Compulsória 

A legalidade da castração química encontra aplicabilidade legal na sua aplicação 

voluntária como forma de tratamento clínico. Já como forma de pena, a obrigatoriedade da 

castração química fere a Constituição Federal, em seu artigo 5º: 

 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 

[...] 
XLVII - não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis; [...] 

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral (BRASIL, 

1988). 

 

Assim sendo, ainda que se leve em consideração o caráter temporário da castração 

química, a sua imposição coercitiva viola o respeito à integridade física e moral do criminoso. 

Dessa forma, conclui-se que a castração química deve ser utilizada como forma de 

tratamento, previamente diagnosticado pelas autoridades responsáveis legais e consentido 

voluntariamente pelo paciente; e jamais como forma de pena retributiva imposta pelo Estado. 

 

2.6 Países que Aplicam a Castração Química 

A castração química já é uma realidade em diversos países. Na Itália e Alemanha, a 

castração química é aplicada como forma de pena. Na França, o tratamento voluntário é 

permitido e existe um projeto prevendo a implantação compulsória como forma de pena.50 



 

Suécia, Dinamarca também aplicam o tratamento de forma voluntária. 

Ainda na Europa, a Grã-Bretanha aplica a castração química caso o condenado opte por 

isso ou, não manifestando vontade de submeter-se ao tratamento, o mesmo permanece preso. 

Já nos Estados Unidos, os estados da Califórnia, Flórida, Geórgia, Luisiana, Montana e 

Texas apresentam em sua legislação as possibilidades de aplicação da castração química, 

sendo esta opcional para os réus primários e obrigatória para os réus reincidentes. 

Na Argentina, a província de Mendonza adotou a castração química em 2010, para 

prisioneiros condenados de estupro. Os responsáveis dizem ter adotado a medida após a 

verificação de que 70% dos condenados são reincidentes. O tratamento do condenado perdura 

mesmo após a sua saída da prisão. A Coreia do Sul, desde 2011 dispõe de uma lei que permite a 

castração química em pedófilos maiores de 19 anos responsáveis por crimes contra crianças 

com idade inferior a 16 anos.53
 

 

3 Conclusão 

Diante do que foi apresentado, vemos a possibilidade da castração química como uma 

importante ferramenta de tratamento hormonal no acompanhamento clinico dos portadores de 

transtornos mentais de cunho sexual. 

Sobre as alegações de inconstitucionalidade, as mesmas apresentam fundamento na 

aplicação de castração química como forma de pena coercitiva aos criminosos sexuais, aos 

quais é garantido constitucionalmente o respeito a integridade física e moral. 

Contudo, como a proposta é de tratamento, reforça-se a ideia de direito do condenado, 

visto este ser garantido também constitucionalmente, o direito a saúde e devido 

acompanhamento médico e clinico, além de psicológico e psiquiátrico, quando necessário. 

Ressalta-se ainda a importância da voluntariedade na submissão ao tratamento, visto ser 

essencial que o paciente demonstre interesse legitimo em controlar o transtorno. 
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Resumo 

O presente artigo traz um estudo sobre o Estado Puerperal no Crime de Infanticídio, 

abordando conceitos por parte da ciência médica e dos doutrinadores do direito. Busca 

mostrar as reações fisiológicas e psicológicas da parturiente advindas do puerpério, para 

apontar a possibilidade de seu enquadramento em excludente de culpabilidade. Almeja 

mostrar outra visão ao delito em questão, não apenas mostrando o infanticídio e sua forma de 

punição, mas como algo que precisa ser tratado de forma ampla no nosso sistema jurídico 

brasileiro, pois a influência do estado puerperal traz muitas mudanças para parturiente, 

necessitando de tratamento médico ainda no hospital após o parto, para identificar e evitar 

doenças advindas do puerpério, bem como a necessidade de peritos legais para detectar a 

caracterização do estado puerperal no crime de infanticídio. 

 

Palavras-chave: Estado Puerperal. Puerpério. Excludente de Culpabilidade. 

 
1 Introdução 

O presente artigo tem como objetivo o estudo do estado puerperal no crime de 

infanticídio descrito no Art. 123 do código penal brasileiro, bem como suas características e 

peculiaridades em relação a parturiente, identificando a possibilidade de seu enquadramento 

como mais uma causa de excludente de culpabilidade por inimputabilidade. 

A finalidade deste estudo é mostrar a importância de tal tema, pois o código penal 

brasileiro tipifica o crime de infanticídio como uma espécie de crime contra vida, porém, com 

a influência que a parturiente sofrera sobre o estado puerperal, deveria haver um tratamento 

especial por parte do legislador quanto aos seus elementos do tipo, bem quanto à pena 

prescrita para este crime. 

O principal objetivo do trabalho é indicar que o estado puerperal impede a capacidade 

da parturiente, afastando sua capacidade de discernir sobre o caráter ilícito de sua conduta, 

podendo ser inserida na categoria dos inimputáveis. 

 

2 Desenvolvimento  

2.1 O Crime de Infanticídio 

O infanticídio em cada época teve seus entendimentos e modificações ao longo do tempo. 

Antigamente no chamado período permissivo, que vai até meados do século V a.c., o 

infanticídio não era considerado um crime, pois era algo comum nos costumes da época, 

principalmente em rituais religiosos, havendo registros de sacrifícios a Deus. 



 

A primeira vez em que se ouviu falar sobre infanticídio, foi através da bíblia, quando 

Deus pede a Abraão para sacrificar seu filho Isaac como um ato de fé (LIVRO DO GÊNESIS, 

BÍBLIA SAGRADA, 2012). 

Na Grécia e Roma antigas, o pater famílias destinava o direito de vida e morte sobre os 

seus filhos, como também os reis em determinadas épocas por falta de alimentos ordenavam a 

morte dos recém-nascidos. Seguindo este parâmetro de pensamentos, Maggio (2001) cita em 

sua obra: "crianças que nascessem imperfeitas, malformadas ou que constituísse desonra ou 

afronta à família, podiam ser mortas pelos pais depois do nascimento" 

No direito Germânico admitia-se a ideia do infanticídio, desde que o filho fosse morto 

pelas mãos de sua própria mãe, bem diferente do que dizia o direito Canônico, onde tratavam 

o crime de infanticídio como um homicídio, punindo severamente a morte dos filhos causada 

pelos pais (GAMA, 2001). 

Até o ano de 1500, antes da chegada dos colonizadores ao Brasil, as pessoas que aqui 

viviam resolviam seus problemas motivados pela autotutela, apenas levavam em conta seus 

costumes através da cultura do local onde viviam. 

É muito comum o infanticídio em tribos indígenas, pois a cultura é colocada acima de 

tudo. Normalmente o crime é exercido quando a criança nasce com algum tipo de deficiência 

física ou mental, como também em casos de gêmeos ou nascidos de relações extraconjugais 

(BÍBLIA SAGRADA, 2012). 

Neste contexto “o direito penal indígena não constituía qualquer forma de direito penal 

escrito e, quanto ao infanticídio, o próprio costume aceitava a sua prática com total 

indiferença ou como conduta irrelevante” (MAGGIO, 2001) 

Através do iluminismo, houve a ideia de penas mais brandas acerca do infanticídio, 

ainda mais se tivesse relacionado à honra da parturiente (mãe), trazendo assim no século XIX 

um tratamento privilegiado à mulher que cometesse tal ato (COSTA, 2007). 

Através da evolução do crime de infanticídio e de sua punibilidade, Maggio (2001) 

afirma: 

 

Analisando a evolução do conceito jurídico do infanticídio, observam-se, 

nitidamente, três períodos distintos: um período de permissão ou indiferença; um 

período de reação em favor do filho recém-nascido e um período de reação em favor 

da mulher infanticida. 

 

Continuando acerca das punições atribuídas ao crime de infanticídio ao longo do tempo, 

expõe o doutrinador Vicente de Paula Rodrigues Maggio (2001): 

 

Desde os primórdios da civilização, o crime de infanticídio tem recebido 



 

tratamentos jurídicos distintos, ora sendo considerado como conduta irrelevante, 

ora sendo punido de forma extremamente severa, ora sendo tratado de forma 

indulgente e privilegiada ( MAGGIO, 2004) 

 

O Código Criminal do Império de 1830 criou duas figuras do infanticídio em seu texto 

que compreende: 

 

Art. 197. Matar alguém recém-nascido. Penas - de prisão por três a doze anos, e de 

multa correspondente a metade do tempo. 

Art. 198. Se a própria mãe matar o filho recém-nascido para ocultar a sua desonra. 

Penas - de prisão com trabalho por um a três anos (BRASIL, 1830) 

 

Assim, no código penal do império de 1830, verificava que o legislador adotava o 

critério honoris causa, com o intuito de que a pena da mulher que cometeu infanticídio fosse 

mais branda, trazendo tratamento diferenciado pela lei. 

O Código Penal Republicano de 1890 trouxe o seguinte tratamento jurídico: 

 
Art. 298 – Matar recém-nascido, isto é, infante, nos sete primeiros dias do seu 

nascimento, quer empregando meios diretos e ativos, quer recusando à vítima os 

cuidados necessários à manutenção da vida e a impedir sua morte. Pena – de prisão 

celular por seis a vinte anos. Parágrafo único. Se o crime for perpetrado pela mãe, 

para ocultar desonra própria: Pena – de prisão celular por três a nove anos. (BRASIL, 

1890). 

 

Com o código penal republicano de 1890, houve a um aumento de pena, bem mais 

severa que o código anterior, trazendo também definições do que seria um recém-nascido e o 

tempo de duração de infante. 

Porém este código de 1890 foi alvo de muitas críticas, pois os doutrinadores detectaram 

muitas falhas a respeito, conforme vemos nas palavras de Nelson Hungria: 

 

O legislador de 1890 não percebeu que, com a adoção desse conceito genérico ou 

estrito, tornava injustificável a distinção entre infanticídio e homicídio, para 

incorrer, em seguida, no chocante absurdo de cominar contra o primeiro, ainda 

quando não perpetrado ‘honoris causa’, somente a pena aplicável ao homicídio 

simples, isto é, seis a vinte e quatro anos de prisão celular. Era positivamente, o 

critério de dois pesos e duas medidas (HUNGRIA; FRAGOSO, 1955).  

 

Além disso, o código de 1890 não definia a palavra recém-nascido, deixando para 

descrever este conceito, os peritos e os magistrados. 

Galdino Siqueira (1955) faz uma análise à evolução do crime de infanticídio no Brasil: 

 
Analisando-se a evolução cultural exposta pelos mais diversos autores percebemos 

que o infanticídio passou por três períodos: No primeiro, denominado período de 

indiferença, era comum a sua prática sem que as leis ou os costumes a reprovassem. 

No segundo, ou período de reação em favor da vítima, eram impostas penas graves 

além da prática de crueldade, não se contentando apenas com a morte do autor do 

crime. O terceiro período, inaugurado sob a influência das ideias de Beccaria e 

Bentham, foi marcado pela reação em favor da mulher infanticida, sendo, na vigência 



 

desse período, elaborados nossos Códigos: Criminal de 1830 (Império), Penal de 

1890 (República) e o vigente de 1940, os dois primeiros exagerando no benefício ao 

autor do crime, fosse ele quem fosse, e o de 1940 não considerando apenas a vítima, 

levando em conta também a figura do agente ativo. 

 

Nos dias de hoje, nossa legislação adotou o conceito do estado puerperal para moderar a 

pena nos crimes de infanticídio, sendo este um conceito biopsíquico onde vem para justificar 

a atitude da mãe que comete tal crime 

Assim foi caracterizado o crime de infanticídio que está vigente até os dias de hoje no 

nosso código penal brasileiro, sendo assim a última fase da evolução do crime de infanticídio 

nos diplomas penais. 

 

2.2 Conceito do Crime de Infanticídio 

De acordo com o dicionário de Língua Portuguesa Aurélio, infanticídio significa: 

 
Assassínio de recém-nascido ou de criança. Jur. Morte do próprio filho, sob a 

influência do estado puerperal, durante o parto ou logo depois. A palavra 

infanticídio deriva do latim, infans e coedere, que significa ‘o que mata uma 

criança recém-nascida (FERREIRA, 1993). 

 

No nosso código penal brasileiro, tal crime está descrito no Art.123: “Matar, sob a 

influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após: Pena - detenção, 

de dois a seis anos (BRASIL, 1940). 

O infanticídio é uma espécie privilegiada do crime de homicídio, pela morte do próprio 

filho, que tem um tratamento penal especial, autorizando diminuição da pena, pois seu estado 

psíquico provocado pelo puerpério opera efeitos no sujeito ativo, no sentido de reduzir a 

capacidade de autodeterminação sobre atos que pratica. 

Já doutrinadores como Nelson Hungria e Heleno Claudio Fragoso não admitem a 

existência do concurso de agentes no crime de infanticídio, afirmando que o infanticídio é um 

crime personalíssimo, em consequência da existência do estado puerperal para a 

caracterização do crime. 

Assim diz Heleno Fragoso (1991): 

 
Entendemos que deve ser adotada a lição de Hungria, fundada no direito suíço, 

segundo a qual o concurso de agentes é inadmissível. O privilégio se funda numa 

diminuição da imputabilidade, que não é possível estender aos partícipes. Na 

hipótese de co-autoria (realização de atos de execução por parte do terceiro), parece-

nos evidente que o crime deste será o de homicídio. 

 

Nas palavras de Cernicchiaro (1992): 

 



 

O infanticídio, portanto, é um tipo que pensa uma agente. Ela e só ela. O juízo de 

reprovabilidade é exclusivo à pessoa descrita no tipo. A mais ninguém. O estranho 

à narração do modelo quando, de qualquer modo concorre para matar alguém, 

amolda-se a outro tipo de culpabilidade, no caso, do homicídio.71
 

 

Sendo assim, entendemos que somente a mãe do recém-nascido poderá vivenciar o 

estado puerperal, sendo assim sem possibilidades de concurso de agentes, caso haja outra 

pessoa como partícipe, este responderá por crime de homicídio. 

No que diz respeito à forma de julgamento no crime de infanticídio, vemos no nosso 

ordenamento jurídico brasileiro que a pena é dois a seis anos. Se trata de uma ação penal 

pública incondicionada, assim, a autoridade tomando conhecimento do fato deve instaurar um 

inquérito policial, assim o promotor receberá o inquérito policial, onde deverá iniciar a ação 

penal por intermédio de oferecimento de denúncia. 

A Constituição federal estabelece em seu art. 5º, inciso XXXVIII: “é reconhecida a 

instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: d) a competência para o 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (BRASIL, 1988). 

 

3 Estado Puerperal 

3.1 O Estado Puerperal Segundo o Direito Penal Brasileiro 

O termo puerpério vem de puer (criança) e parere (parir), tendo como significado “gerar 

uma criança”, compreendendo o período entre o parto até o retorno do organismo materno a 

sua normalidade (NUCCI, 2007).73
 

Segundo Deltom Croce: 

 
Puerpério, sobreparto ou pós-parto, é o período cronologicamente variável, de 

âmbito impreciso, durante o qual se desenrolam todas as manifestações involutivas 

e de recuperação da genitália materna havidas após o parto. Há, 

contemporaneamente, importantes modificações gerais, que perduram até o retorno 

do organismo ás condições vigentes antes da prenhez. A relevância e a extensão 

desses processos são proporcionais ao vulto das transformações gestativas 

experimentadas, isto é, diretamente subordinadas à duração da gravidez (CROCE, 

[S.d.]). 

 

Damásio E. de Jesus, conceitua o estado puerperal: “Este é o conjunto das perturbações 

psicológicas e físicas sofridas pela mulher em face do fenômeno do parto” (JESUS, 2012). 

Ao chamar o estado puerperal de psicoses puerperais segundo Nélson Hungria trata-se, 

geralmente, de confusões alucinatórias agudas, de ofuscamentos da consciência, manias 

transitórias, amências, delírios e que essas psicoses manifestam- se de regra, vários dias após o 

parto (HUNGRIA, 1958). 

Crê-se, portanto, que o estado puerperal não se dá somente depois, mas também antes e 



 

durante o parto, gerando dores, apreensões, entre outros sentimentos que deixam a parturiente 

esgotada, não estando esta em seu estado normal (NORONHA, 2003). 

Sobre o assunto ainda José Frederico Marques diz que as dores e o trabalho do parto, 

com o seu cotejo de reações fisiopsicológicas, podem influir no psiquismo da mulher e lhe 

alterar ou diminuir a capacidade de autodeterminação (MARQUES, 1961). 

O Estado Puerperal é o estado que envolve a parturiente durante a expulsão da criança 

do ventre materno. Há profundas alterações psíquicas e físicas, que chegam a transtornar a 

mãe, deixando-a sem plenas condições de entender o que está fazendo (NUCCI, [S.d.]). 

Capez esclarece: 

 
Trata-se o Estado Puerperal, de perturbações, que cometem as mulheres, de ordem 

física e psicológica decorrentes do parto. Ocorre por vez, que a ação física deste, 

pode vir a acarretar transtornos de ordem mental na mulher, produzindo sentimento 

de angústia, ódio, vindo ela a eliminar a vida de seu próprio filho (CAPEZ, 2004). 

 

Neste norte, pondera-se que este estado pode, segundo especialistas na área, provocar 

uma perturbação na consciência da puerpéra, causando ofuscação na vista e pensamentos 

obscuros, levando-a a não assimilar a ilicitude de sua conduta (FERNANDES, 1996). 

Visto isso, tem-se que, enquanto o puerpério caracteriza-se mais pelo período pós-parto, 

sendo uma situação comum a todas as gestantes (RIBEIRO, 2004), o estado puerperal seria 

uma alteração do senso moral da gestante e diminuição de sua capacidade de discernimento, 

vindo esta a matar seu próprio filho (GUIMARÃES, 2003). 

Em relação à duração dos efeitos do estado puerperal a lei não fixa nenhum prazo 

específico, somente dizendo em seu artigo 123 a expressão “durante o parto ou logo após” que 

fica a critério do Juiz avaliar cada caso concreto. 

Assim, ensina Nélson Hungria (1958) 

 
O legislador penal brasileiro deixou a questão aberta, na apreciação de cada caso 

concreto, terá o juiz de invocar o parecer dos peritos-médicos, a fim de que estes 

informem se a infanticida, ainda que isenta de taras psicopáticas, francas ou 

latentes, teve a contribuir para o seu ato criminoso as desordens físicas e psíquicas 

derivadas do parto. 

 

De acordo com Paulo Sérgio Leite Fernandes: 

 
A Jurisprudência exige, portanto, a efetuação de exame na mulher, afim de ficar 

constatado se, ao matar o filho, ela estaria sobre a influência do estado puerperal. 

Convém notar que o exame pericial, normalmente efetuado muito tempo após o 

parto, dificilmente oferecerá elementos seguros para negativa da existência do 

purpério. O período de excitação e de delírio pode ser relativamente breve. Os 

peritos, serão obrigados a valer-se principalmente de informações da própria mulher 

e de testemunhas, que relatarão o procedimento da gestante e suas reações durante 

e logo após o parto. O exame puro e simples da puerpéra oferecerá parcos 

elementos, geralmente não fornece nenhum esclarecimento (FERNANDES, 1996). 



 

 

Percebemos através desta explicação doutrinária, o estado puerperal não é uma simples 

depressão, e tudo que a parturiente sofre seja durante, ou logo após o parto, ou até mesmo no 

período de gestação, também influenciam para um cometimento de crime de infanticídio. 

Através de todos estes sentimentos, emoções e extenuações, somadas durante o parto 

cominadas com a confusão mental, acarretando, amor, raiva, superproteção, podem a levar 

sim a parturiente a cometer este ato. 

 

3.2 O puerpério segundo a medicina 

O termo puerpério ou pós-parto requer uma conceituação cronológica e o tempo é muito 

mais relativo dentro de um contexto afetivo. Para designar este momento que se inicia com o 

nascimento do bebê, vários termos são utilizados: pós-parto, puerpério e termos leigos como, 

“resguardo”, “dieta” e “ quarentena” (ENDE, 1995). 

O puerpério é o período que se inicia logo após o parto, depois da dequitação da 

placenta, com duração variável, que finaliza quando as alterações provocadas pela gravidez no 

organismo materno involuem para seu estado normal anterior (NEME, 1995). 

O puerpério corresponde a um estado de alteração emocional essencial, provisória, no 

qual existe, uma maior fragilidade psíquica, tal como no bebê, e que por certo grau de 

identificação, permite às mães ligarem-se intensamente ao recém-nascido, adaptando-se ao 

contato com ele, e atendendo às suas necessidades básicas. A relação inicial mãe e bebê é 

ainda pouco estruturada, com o predomínio de uma comunicação não verbal e por isso 

intensamente emocional e mobilizadora (WINNICOTT, 1988). O puerpério é um fenômeno 

que exige inúmero esforço por parte da parturiente, podendo acarretar, bruscas alterações 

hormonais, esgotamento mental e muscular, baixa de pressão, entre outros. Segundo o 

estudo feito por Irene Muakad: 

 
A pressão arterial pode ficar abaixo do normal. A secreção de lóquios brancos 

geralmente desaparecem entre o 15º e o 20º dias. As taxas de gonadotrofinas 

permanecem altas até o 10º dias, mais ou menos, e a colpocitologia irá normalizar-se 

entre o 21ºe 28ºdias (MUAKAD, 2002). 

 

Para Maldonado, o puerpério é considerado “um período bastante vulnerável à 

ocorrências de crises, devido as profundas mudanças intra e interpessoais desencadeadas pelo 

parto”. Os primeiros dias são carregados de emoções variadas e há labilidade emocional. 

Podem ocorrer depressão e apreensão em graus variados, diante da nova responsabilidade 

(MALDONADO, 1985). 



 

Gomes descreve o puerpério como: 

 
É um quadro fisiológico, comum a todas as mulheres que dão à luz, com começo, 

meio e fim determinados, capaz em alguns casos, de causar alterações do 

psiquismo materno, de duração e gravidade variados, porém de fácil detecção, via 

diagnóstico médico, clínico e\ou laboratorial (GOMES, 1987) 

Nesse período, a mulher necessita enfrentar, muitos ajustamentos, tanto 

fisiológicos quanto psicológicos. A reparação do canal de parto, a involução 

uterina, o retorno dos sistemas orgânicos ao estado pré gravídico, a transição para a 

maternidade muito repentina, bem como a responsabilidade pelos cuidados da 

criança, para os quais muitas vezes não existe preparação suficiente. Além disso, a 

mulher necessita de orientações tanto para seus cuidados como para os cuidados de 

seu bebê e geralmente permanece pouco tempo no hospital (BURROUGHS, 1995). 

 

Zanotti afirma que na fase puerperal a mulher encontra-se exposta a maiores riscos de 

aparecimento de transtornos mentais em relação a outras fases da vida, uma vez que as suas 

defesas tanto físicas quanto psicossociais são direcionadas à proteção e vulnerabilidade do 

bebê93. Para Maldonado (1983): 

 

Durante o processo de gravidez e parto, ocorrem reações conscientes e 

inconscientes na puérpera, alterações hormonais e lembranças estressantes. Uma das 

mais importantes é a revivência inconsciente da angústia do trauma do próprio 

nascimento: a passagem pelo canal do parto, que inviabiliza para sempre o retorno 

ao útero e empurra para um mundo totalmente novo e, portanto, temido. O parto é 

vivido como uma grande perda para a mãe, muito mais do que o nascimento de um 

filho. Ao longo dos meses de gestação o bebê foi sentido como apenas seu, como 

parte integrante de si mesma e, bruscamente, torna-se um ser diferenciado dela, com 

vida própria e que deve ser compartilhado com os demais. 

 

 

As fases do puerpério se dividem em três, sendo elas, o puerpério imediato, que se inicia 

após a dequitação e se estende até o décimo dia do pós-parto. O puerpério tardio, que se inicia 

do décimo primeiro dia ao quadragésimo quinto dia após o parto. E o puerpério remoto, que se 

inicia do quadragésimo sexto dia, até a completa recuperação das alterações imprimidas pela 

gestação e a volta dos ciclos menstruais ovulatórios normais (REZENDE, 2008). 

Ocorre que o puerpério acarreta doenças a parturiente, a maioria delas psicológicas, 

assim chamada de psicose puerperal. 

 

A psicose puerperal costuma ter início mais abrupto. Estudos verificaram que 2/3 

das mulheres que apresentaram psicose puerperal iniciaram sintomatologia nas 

duas primeiras semanas após o nascimento de seus filhos. Descreve-se um quadro 

com presença de delírios, alucinações e estado confusional que parece ser peculiar 

aos quadros de psicose puerperal. Pode haver sintomas depressivos, maníacos ou 

mistos associados (CHAUDRON, 2003). 

 

 

Sendo assim, segundo Spinelli: 
 

Estudos neurocientíficos recentes sustentam a hipótese de que a mulher portadora 

de psicose puerperal que comete infanticídio necessita mais de tratamento e 

reabilitação do que de punição legal, a fim de se evitarem outras fatalidades 



 

decorrentes da gravidade do quadro; atualmente, alguns países já defendem essa 

hipótese. A educação familiar também estaria presente nesse tipo de intervenção 

(SPINELLI, 2004). 

 

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2008) 

 
Não se tem exatamente o período de começo e fim do puerpério, assim O 

Ministério da Saúde define que o “puerpério inicia-se uma a duas horas após a 

saída da placenta e tem seu término imprevisto, pois enquanto a mulher amamentar 

ela estará sofrendo modificações da gestação (lactância), não retornando seus ciclos 

menstruais completamente a normalidade. Pode-se didaticamente dividir o 

puerpério em imediato (1º ao 10º dia), tardio (11º ao 42º dia) e remoto (a partir do 

43º dia). 

 

Sendo assim, o período do puerpério envolve desde o nascimento do bebê, até que todo 

organismo da parturiente volte ao normal, sendo assim, percebemos que a duração é muito 

variável, depende do corpo e condições psicológicas para que ele se estenda mais ou 

não(BRANDEN, 2000). 

Podemos entender assim, que a diferença entre o estado puerperal segundo o direito 

brasileiro e o puerpério segundo a medicina é que, para a medicina se trata do retorno do 

organismo materno ás suas condições pré-gravidícas, podendo acarretar problemas 

psicológicos em seu período, já o estado puerperal no direito, se trata da alteração temporária 

na qual, diminui a capacidade de entendimento da parturiente, trazidos assim, das doenças 

decorrentes no período do puerpério, capaz de atentar contra a vida de seu próprio filho. 

A questão que leva a parturiente ao crime de infanticídio, não é o puerpério em si, pois 

todas as mulheres passam por este período, e nem todas têm a mesma reação, mas sim, as 

doenças psicológicas trazidas em seu período. 

 

3.2.1 Depressão pós-parto 

A depressão pós-parto é uma doença que se escuta falar bastante entre as parturientes, 

sendo detectada assim no período do puerpério, necessitando de tratamento médico. A 

depressão é uma doença que pode ser derivada do stress quando duradouro e em níveis 

elevados no organismo. Para Baptista: 

 

A depressão pós-parto é um distúrbio que possui as mesmas características de uma 

depressão habitual, mas é uma depressão difícil de diagnosticar e acomete de 10% 

a 20% das mulheres, sendo pouco comentada. É um distúrbio que afeta muito a 

saúde da mãe e o desenvolvimento do filho, sendo então necessário um bom 

acompanhamento durante o pré-natal, já que muitas das depressões pós-parto são 

observadas durante a gravidez (BAPTISTA, 2004) 

 

A depressão pós-parto ocorre logo após o parto. Os sintomas incluem tristeza e 

desesperança. Muitas novas mães experimentam alterações de humor e crises de choro após o 



 

parto, que se desvanecem rapidamente. Elas acontecem principalmente devido às alterações 

hormonais decorrentes do término da gravidez. No entanto, algumas mães experimentam 

esses sintomas com mais intensidade, dando origem à depressão pós-parto. Raramente, pode 

ocorrer uma forma extrema de depressão pós-parto, conhecida como psicose pós-parto 

(DEPRESSÃO, 2015). 

Para Frizzo e Piccinini (2005) a “depressão pós-parto é definida como um episódio 

depressivo não psicótico que é classificado assim sempre que iniciado nos primeiros doze 

meses após o parto”. Segundo Camacho et al. (2006): 

 

Existem três categorias de depressão: 1) o baby blues, que é a forma mais branda 

da depressão pós-parto; 2) a depressão puerperal e 3) as psicoses puerperais, 

caracterizadas por delírios, alucinações, transtornos cognitivos, hiperatividade, 

ideação de suicídio e/ou infanticídio. Os sintomas mais comuns são desânimo 

persistente, sentimento de culpa, alterações do sono, ideias suicidas, temor de 

machucar o filho, redução do apetite e da libido, diminuição do nível de 

funcionamento mental e presença de ideias obsessivas. 

 

Para Gomes e Tessari (2010): 
 

Alguns fatores de risco estão envolvidos com o desenvolvimento da depressão pós-

parto. Entre os principais, são citados: mães com idade inferior a 16 anos, história 

de transtorno psiquiátrico prévio, eventos estressantes experimentados nos últimos 

12 meses, conflitos conjugais, estado civil de solteira ou divorciada, desemprego 

(puérpera ou seu cônjuge) e ausência ou insuficiência de suporte social ou 

emocional. Inclui-se, ainda, nesta lista, a personalidade desorganizada, a espera de 

um bebê do sexo oposto ao desejado, as relações afetivas insatisfatórias e os 

abortamentos espontâneos ou de repetição. 

 

Meredith e Noller (2003) apontaram o fato de que mães com depressão pós-parto têm 

estilo de apego considerado inseguro em relação às mães que não apresentam depressão pós-

parto, assim como veem seus filhos como mais difíceis de lidar, mais lentos, exigentes e não 

adaptados. Na relação das mães com seus bebês, as mães com depressão pós-parto mostraram 

níveis de hostilidade maior na interação com seus filhos, apresentando maior rejeição, 

negligência e agressividade quando lidam com seus filhos. 

A terapêutica da depressão pós-parto baseia-se em métodos semelhantes aos empregados 

no tratamento de transtornos depressivos em outros períodos da vida, tais como a psicoterapia, 

farmacologia, acupuntura, massoterapia, e internamento em casos especiais (ROCHA, 1999). 

A depressão pós-parto trata-se de um quadro que pode trazer consequências tanto para 

as mães como para as crianças, não sendo algo de pouca incidência. Alguns países 

caracterizam a depressão pós-parto como um problema realmente sério que afeta a população 

feminina, e como uma forma de intervenção, foram criadas organizações que esclarecem e 

orientam as mulheres sobre essa doença (SILVA; BOTTI, 2005). 

 



 

3.3 Excludentes de Culpabilidade 

As excludentes de culpabilidade ou de imputabilidade são três, sendo elas: doença 

mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado e embriaguez acidental 

(involuntária) completa. 

 

3.3.1 Doença Mental 

A doença mental está prevista no código penal Art. 26: 

 
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 (BRASIL, 1890). 

 
Para Capez: (2005, p.309) 

 
É a perturbação mental ou psíquica de qualquer ordem, capaz de eliminar ou afetar a 

capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou a de comandar a vontade de 

acordo com esse entendi- mento. Compreende a infindável gama de moléstias 

mentais, tais como epilepsia condutopática, psicose, neurose, esquizofrenia, 

paranóias, psicopatia, epilepsias em geral etc. 

 

Para Ponte (2007), a doença mental engloba todas as alterações da saúde mental, 

incluindo-se a psicose, endógenas ou congênitas (esquizofrenia, paranóia, psicose maníaco-

depressiva), ou exógenas (demência senil, paralisia geral progressiva, epilepsia), como 

também às neuroses e aos transtornos psicossomáticos. Malcher (2009) acerca da doença 

mental explica: 

 

Entre as causas biopsicossociais que podem levar à irresponsabilidade penal, está a 

doença mental. O estudo dos transtornos mentais se faz necessário uma vez que, na 

prática, verifica-se que os operadores do Direito enfrentam dificuldades ao tratar do 

assunto, posto que, em sua maioria, são leigos e fazem confusão entre os conceitos 

de doença mental (de origem biopsicossocial), as anomalias advindas de retardo 

mental (origem biológica) e os desvios de personalidade (de origem psicossocial), o 

que acaba por prejudicar o réu e a correta aplicação da lei ao caso concreto. 

 

O Código Penal é muito vago ao conceituar a doença mental, não tendo nenhum rigor 

científico. O jurista conceitua doença mental como qualquer moléstia que afete a saúde mental 

(MIRABETE, 2003). 

 

3.3.2 Desenvolvimento Mental Incompleto Ou Retardado 

No caso da menoridade, são aqueles menores de 18 anos. 

Segundo o Código penal: “Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente 

inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial” (BRASIL, 



 

1980). 

Segundo a Constituição Federal: “Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de 

dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial” (BRASIL, 1988). 

No Brasil, os menores de dezoito anos são considerados inimputáveis através dos 

artigos acima, assim ela foi adotada pelo legislador, pela incapacidade de compreender a 

ilicitude de sua conduta. Segundo Puccinelli Junior e André (2014): 

 

No Brasil, aquele que não tem dezoito anos completos é inimputável, cometendo o 

chamado ato infracional análogo a crime. Assim, o menor infrator não estará́ sujeito 

à pena, mas à medida socioeducativa que não tem caráter penal, portanto, não será́ 

submetido à Justiça Penal, mas ao Juizado da infância e da juventude. 

Assim, no momento em que o crime foi praticado, é necessário saber a idade do 

agente, pois caso o agente com 17 anos e 11 meses pratique um crime, será 

considerado inimputável por ser menor na época do crime praticado. 

 

No que diz respeito aos silvícolas, é importante recordar que, apenas serão considerados 

inimputáveis aqueles que não tiverem habituados à civilização. Se o agente for integrado à 

sociedade, será classificado como imputável. 

Já nos casos de desenvolvimento mental retardado, está descrito no Art. 26 do Código 

penal, assim como nos casos de doença mental. Para Capez (2005, p.283) 

 

É o incompatível com o estágio de vida em que se encontra a pessoa, estando, 

portanto, abaixo do desenvolvimento normal para aquela idade cronológica. Ao 

contrário do desenvolvimento incompleto, no qual não há maturidade psíquica em 

razão da ainda precoce fase de vida do agente ou da falta de conhecimento 

empírico, no desenvolvimento retardado a capacidade não corresponde às 

expectativas para aquele momento da vida, o que significa que a plena 

potencialidade jamais será atingida. 

 

Capez (2005, p.284) ainda complementa: 

 
É o caso dos oligofrênicos, que são pessoas de reduzidíssimo coeficiente 

intelectual. Classificam-se numa escala de inteligência decrescente em débeis 

mentais, imbecis e idiotas. Dada a sua quase insignificante capa- cidade mental, 

ficam impossibilitados de efetuar uma correta avaliação da situação de fato que se 

lhes apresenta, não tendo, por conseguinte, condições de entender o crime que 

cometerem. 

 

Percebemos assim, que não basta apenas o aspecto biológico, necessita ainda, que esta 

condição possa retirar toda a capacidade de entendimento e o caráter ilícito do fato. 

 

3.3.3 Embriaguez Acidental Completa 

A embriaguez acidental é aquela em que o agente não sabe que está ingerindo bebida 

alcoólica, ou até por ingerir antibióticos para tratar doenças, ou por ingerir álcool sem saber 

que isso vai alterar sua capacidade de compreensão (CAPEZ, 2000). 



 

Bitencourt (2003, p.327) explica: 

 
O caso fortuito e a força maior constituem marcos negativos delimitadores da 

responsabilidade penal. Na hipótese de força maior a punibilidade de um fato típico 

é afastada diante da impossibilidade de evitar-se o resultado danoso, embora 

previsível. Na hipótese de caso fortuito, o fundamento da impunibilidade reside na 

imprevisibilidade do resultado, embora evitável, que é o mínimo exigível para 

configurar a culpa consciente. Enfim, a força maior caracteriza-se pela 

inevitabilidade (embora previsível) e o caso fortuito, pela imprevisibilidade 

(embora evitável) do resultado danoso. 

 

Seguindo o mesmo raciocínio Puccienelli e André (2014) expõem  

 
Tem-se o caso fortuito quando o indivíduo não quer se embriagar, mas acaba 

acidentalmente ficando embriagado. Já a embriaguez por força maior ocorre 

quando há a intervenção de terceiro que, por força ou fraude, provoca a embriaguez 

do agente. 

 

4 Conclusão 

O presente artigo teve a finalidade de estudar o estado puerperal como característica de 

excludente de culpabilidade no crime de infanticídio. 

Diante do conteúdo pesquisado, percebemos que o infanticídio é um crime autônomo, 

em que foi entendido pelo legislador, a aplicabilidade de pena mais branda, em razão da 

condição diferenciada em que se encontra o agente. Trata-se assim, de um delito privilegiado, 

recebendo pena sempre inferior ao crime de homicídio, apesar de possuírem o mesmo núcleo 

do tipo. 

Assim, compreende-se que a parturiente, jamais em seu juízo perfeito, teria cometido tal 

delito, este apenas foi cometido, pelas alterações que ela sofrera no período em que transcorre 

o estado puerperal. Não se pode neste caso julgar a mulher como uma aberração ou algo do 

gênero, mas sim, como alguém que necessita de ajuda, mostrando-lhe opções e caminhos a 

serem percorridos após este momento tão delicado. 

Desta forma, é indispensável ser caracterizado a existência do estado puerperal, pois 

através dele percebe-se se há sintomas de eventuais doenças que pode ser consideradas como 

mudanças efetivas em seu comportamento natural. 

É necessária na legislação penal brasileira, uma quantidade maior de peritos para 

caracterizar o estado puerperal, precisa-se ainda, que seja determinado o exato período que se 

estende o estado puerperal no direito, para facilitar o trabalho dos peritos. 

Posto isto, acredita-se que o Art. 123 do Código Penal precisa de reformulação, 

adicionando a ele o entendimento de que, ao ser evidenciado a influência do estado puerperal 

na parturiente, ao invés de uma atenuação de pena, ou diferenciação na tipificação do crime, 



 

necessitará de acompanhamento médico, ausentando a parturiente da pena imposta neste 

artigo. 

Deste modo, nos casos em que o infanticídio, com a exclusiva motivação do estado 

puerperal, acarretar transtornos psíquicos a parturiente, impedindo-a, quanto ao entendimento 

do caráter ilícito de sua conduta, a mesma se integraria nas excludentes de culpabilidade 

elencadas no Art. 26 do Código Penal Brasileiro. 

Diante de todo o exposto, sustento o posicionamento, de que o estado puerperal é o 

responsável pela caracterização do crime de infanticídio, devendo a parturiente, após serem 

identificadas as alterações psicológicas por meio de laudo pericial, submeter-se a tratamento 

médico em hospitais de custódia. 
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Resumo 

Neste trabalho, apresentamos, de maneira imparcial e filosófica, uma dissertação, de cunho 

reflexivo, sobre violência, crimes e punições. Com o objetivo de conduzir o leitor a novos 

questionamentos, discorre-se sobre a origem das penas, suas teorias filosóficas e jurídicas, sua 

aplicabilidade atual, quem são os verdadeiros atingidos e os reflexos sociais. Em tese, a 

criação e o desenvolvimento de métodos punitivos têm como objetivo atender o interesse da 

sociedade em prevenir possíveis futuros crimes, mas a realidade é controversa. É fato que os 

sistemas policial, judiciário e prisional das sociedades estão infectados pela corrupção e 

desordem, o que afasta a punição da sua natureza de justiça. O caminho para uma sociedade 

de paz não está na evolução das penas, mas na fortificação dos fatores elementares do ser 

humano, como educação e cultura, guiando-os à uma vida digna e justa. 

 

Palavras-chave: Crimes. Punições. Teorias filosóficas e jurídicas. Corrupção. Justiça. 

 
1 Introdução 

Diariamente, somos bombardeados por inúmeras manchetes noticiando casos de 

violência, crimes, mortes, julgamentos e condenações, produzidas por uma mídia 

sensacionalista e ávida por telespectadores. Muitas destas informações simplesmente relatam os 

acontecimentos, de maneira até sanguinária, a fim de alimentar na população sentimento de 

medo, revolta e aversão aos criminosos. Estas explanações midiáticas cheias de convicção e 

indignação sobre causas e fatos são transmitidas e difamadas sem que haja verdadeiro 

questionamento sobre elas. Todos as aceitam como verdades irrefutáveis, mas não se atentam 

aos próprios pequenos e diários atos corruptivos, como estacionar na vaga destinada aos 

idosos. Esta banalização de ações tão criminosas quanto os acontecimentos trágicos 

noticiados ofusca a sensação de justiça perante os nossos olhos. 

Adotemos um senso crítico humanista e realista: nos condenaríamos da mesma maneira 

que condenamos os nossos semelhantes? 

 

2 Reflexões Iniciais 

Imagine a seguinte situação: uma jovem na casa dos 20, perfil de classe média, do tipo 

que possui modos civilizados, ensino superior completo e condições de ser, comprar e comer 

o que quiser. Habitualmente, pratica exercícios físicos em volta do bosque próximo a sua 

residência, portando, de maneira discreta, um IPhone. Determinada vez, enquanto corre 

tranquilamente à luz do final do dia, é abordada por um delinquente, de aparência ignóbil e 



 

comportamento violento. Ele quer o aparelho celular, a roupa e dinheiro. A vítima reage e, 

por instinto, corre em disparada, mas é alcançada pelo sujeito que, com o auxílio de uma faca 

de tamanho médio e pontuda, agride-a verbal e fisicamente, com vocativos rudes e golpes no 

rosto. Ela grita com desespero e ele, em visível estado psicótico, aumenta a força nas 

agressões, causando-lhe ferimentos graves e cortes de profundo diâmetro espalhados pelo 

corpo todo, principalmente nos braços, membros que ela usou para se defender. Seu rosto 

estava estilhaçado, não se vêem mais os olhos. Uma dor que só poderia ser aliviada pela 

morte. Agonizando numa poça de sangue, ela ficou e, de Iphone novo, ele fugiu. Uma cena de 

horror que nos traz as sensações de ódio, repúdio, inconformidade e justiça a ser feita, ainda 

que ela sobreviva. 

Muitos dirão que ele merece morrer, visto que seu comportamento animal é intrínseco e, 

enquanto ele viver, poderá assim agir mais vezes. Os mais severos aplicar-lhe-iam pena de 

morte, com muita dor, para que ele pague em mesmo valor. Outros, pela via sociológica, dirão 

que ele precisa cumprir a pena devida imposta pela legislação, confinado em penitenciária, 

com o mínimo de dignidade, sofrendo, para que reflita sobre sua ação e hesite em cometê-la 

novamente quando estiver livre em sociedade. Alguns, pela via bíblica, dirão que ele precisa 

ir para a Igreja, pois Deus o salvará, senão arderá nas chamas infernais. 

Independente de como seja a punição, precisamos entender, primeiramente, que ela não 

vai alterar o cenário ocorrido. Ela não vai apagar a memória da vítima, nem aliviar seu 

tormento nascido da dor. Ela não vai amenizar seus traumas e medos, nem reparar os danos 

morais e físicos causados. Não vai trazer a mesma liberdade de antes, nem as mesmas 

percepções e visões. Agora tudo é medo, susto, pavor e caos. Matá-lo ou prendê-lo não vai 

livrar a vítima de sua própria prisão mental. Das lembranças sonoras, fotográficas e sensitivas. 

Minutos de horror que fadaram sua vida inteira ao pânico. 

É fácil visualizar que a vítima e seus familiares avaliam a violência sofrida não só no 

sentido físico, mas também no sentido moral a partir dos insultos e humilhações, e desejam que 

a seja devolvida ao réu, ou seja, violência recíproca. O agressor tem que sofrer tanto quanto 

ou até mais do que sofreu a vítima, pagando, em preço justo, o custo pelas suas ações. 

Involuntariamente, acrescentamos mais um capítulo violento à história violenta. 

Ainda que não reconstitua a vítima de maneira absoluta, a punição do criminoso funciona, 

em tese, como mecanismo de inibição de crimes futuros. 

Antes vista como castigo e vingança, a teoria sobre sua aplicabilidade evoluiu 

historicamente e, hoje, entende-se seu objetivo prático de prevenir futuras ações criminosas. 

Entretanto, a racionalidade acerca das penas ainda se mistura com os sentimentos mais 



 

primitivos do homem, como o desejo de castigar, a sede de vingança e a satisfação moral em 

assistir o sofrimento do réu, a ponto de consentir a tortura, o linchamento, a execução e a 

crueldade praticada pelo Estado no sistema penitenciário. Essa brutalidade, mascarada pelo 

termo justiça, na realidade, é só um degrau na escada da vingança, pois significa que a 

sociedade recorreu às armas dos seus inimigos para combatê-los. 

Beccaria (2001) em seu brilhante e revolucionário livro “Dos delitos e das Penas”, 

ressalta: 

 

Façamos uma consulta, portanto, ao coração humano; encontraremos nele os 

preceitos essenciais do direito de punir. 

Ninguém faz graciosamente o sacrifício de uma parte de sua liberdade apenas 

visando o bem público. Tais fantasias apenas existem nos romances. Cada homem 

somente por interesses pessoais está ligado às diversas combinações políticas deste 

globo; e cada um desejaria se possível, não estar preso pelas convenções que 

obrigam os demais homens. 

 

Para entender a colocação do autor, é preciso ter em mente um conceito inicial: a 

imposição de normas punitivas foi uma solução encontrada pelos homens para limitar seu 

próprio poder e nortear a vida em sociedade. Desde a era selvagem, os primeiros homens, 

forçados a reunirem-se em grupo para superar os obstáculos da época, concederam uma 

fração de sua liberdade em prol da nação. Porém, para Beccaria, a ligação do homem com a 

sociedade não se deu por puro e sincero altruísmo, mas por necessidade de sobrevivência. E 

assim, surgem deveres e direitos. 

Uma ideia que nos leva à outra: é certo que cada pessoa tem seu próprio coração, o que 

significa seus próprios interesses pretensões, desejos e todos os fatores que lhe formam como 

ser humano. Se por algum motivo, um indivíduo sente- se violado pela sociedade, ele busca 

maneiras alternativas de suprir as súplicas do seu coração. E se essa maneira for a violência? 

Quem o julgará? A sociedade que não cumpriu seu dever? 

Eis que surge um novo questionamento: a violência é realmente natural do ser humano 

ou ela surge a partir do momento em que o indivíduo sente-se violado? 

Veja bem: a grande maioria dos que morrem vítimas da violência tem entre 15 e 29 anos 

e são, em geral, pobres, negros e com baixa escolaridade. 

É de conhecimento de todos que o Estado tem como dever fornecer a todos os cidadãos, 

independentemente de cor, etnia ou credo, condições de sobrevivência e desenvolvimento 

psicossocial saudável. Faz parte dos princípios fundamentais da nossa república democrática, 

instituídos em Constituição Federal e abraçados pelas normais universais de Direitos 

Humanos. 

Em tese, o indivíduo com acesso à saúde, educação, cultura, lazer, segurança, trabalho, 



 

convívio social e com boa instrução familiar, estará condicionado ao pleno desenvolvimento 

humano, guiado pela boa fé. 

Contudo, a nossa realidade é enfática ao nos mostrar situações de miséria, fome, 

desnutrição extrema, favelas e barracos de madeirite construídos ao redor de esgotos com seus 

moradores vivendo anestesiados pelo cheiro de gás sulfídrico, abrigando famílias numerosas, 

sem condições sanitárias básicas, hospitais precários, insuficientes, com incontáveis mortes 

diárias de doentes na fila de espera para atendimento, sem escolas capazes de fornecer 

educação de qualidade visto que os professores não recebem os salários devidamente e 

ausentam-se por medo das balas perdidas, onde o lazer e bem-estar são encontrados em 

cachimbos de crack ou em garrafas de bebidas alcoólicas, onde a segurança é feita pelo 

armamento militar das facções, onde crianças e adolescentes crescem em meio à guerra e às 

drogas (na maioria das vezes, incentivadas pela própria polícia), moradores de rua morrendo 

de hipotermia, meninas e meninos induzidos à prostituição e ao trabalho escravo, à mercê da 

inanição, das enchentes, do soterramento, dos estupros, das execuções cruéis dos tribunais de 

rua, da decapitação, da eletrocussão, do esquartejamento, da desonra, da degradação da vida 

humana, onde matar é honra de sua personalidade e o crime é simplesmente a única opção 

encontrada. O verdadeiro espetáculo da violência. 

Visualizemos este cenário: o humilde brasileiro da periferia, nascido neste berço 

miserável, sem base familiar, cultural ou religiosa, sem chances de civilizar-se, visto pela 

sociedade como indigente. O vidro fechado no sinal criou um monstro. Um monstro 

impossibilitado pelo próprio destino de consumir os produtos oferecidos pelas propagandas na 

TV, nos outdoors e os carros de luxo; sem poder frequentar os restaurantes, bares, cinemas e 

parques aquáticos, assistindo tudo isso de cima de laje, descalço, porque não tem um emprego 

decente, mas é artista em fazer malabares com um salário mínimo. 

E o capitalismo é avassalador, atinge a todos de maneira direta e irreversível. A 

desigualdade social deixa explícita sua natureza: livre concorrência. E, nessas condições, é 

quase impossível ganhar. Por isso, voltemos ao exemplo inicial: o delinquente que arrisca seu 

direito à liberdade ao cometer um crime, em busca da posse de um objeto tão adorado pela 

sociedade, é criminoso ou vítima? 

George Orwell, em uma das obras mais importantes para a humanidade, previu, em 

“”1984”, o que move verdadeiramente as engrenagens do sistema: 

 

Num mundo no qual todos trabalhassem pouco, tivessem o alimento necessário, 

vivessem numa casa com banheiro e refrigerador e possuíssem carro ou até avião, a 

forma mais óbvia e talvez mais importante da desigualdade já teria desaparecido. 

Desde o momento em que se tornasse geral, a riqueza perderia seu caráter distintivo. 



 

Claro, era possível imaginar uma sociedade na qual a riqueza, no sentido de bens e 

luxos pessoais, fosse distribuída equitativamente, enquanto o poder permanecia das 

mãos de uma pequena casta privilegiada. Na prática, porém, uma sociedade desse tipo 

não poderia permanecer estável por muito tempo. Porque se lazer e segurança 

fossem desfrutados por todos igualmente, a grande massa de seres humanos que 

costuma ser embrutecida pela pobreza se alfabetizaria e aprenderia a pensar por si; e 

depois que isso acontecesse, mais cedo ou mais tarde, essa massa se daria conta de 

que a minoria privilegiada não tinha função nenhuma e acabaria com ela. A longo 

termo, uma sociedade hierárquica só era possível num mundo de pobreza e ignorância 

(ORWELL, 1984). 

 

 

Questão: o governo investe mais no sistema penitenciário ou no sistema educacional? 

Estas palavras não tem o objetivo de excluir a culpa do agente pelo crime por ele 

cometido, mas leva-lo, leitor, a uma reflexão sobre o percurso do crime e do criminoso. 

Sabemos que muitos dos que optam pela criminalidade poderiam ter escolhido outro caminho 

mais digno e benéfico, mas é minoria. A maioria da população carcerária é carente, negra, 

alvo de preconceitos e exclusão social. 

A solução para o fenômeno da violência não é a reclusão dos agentes, em celas que, na 

verdade, são cubículos imundos e insalubres superlotados, porque a realidade do sistema 

prisional não atinge seu objetivo maior de ressocialização, muito pelo contrário. O indivíduo é 

levado a uma situação sub-humana, na qual ele se sente ainda mais animal e inferiorizado, 

alimentando sentimentos negativos muito mais fortes. Um exército de pessoas incapazes, 

selvagens e com ódio. E esse mal não fica na prisão, pois quando o encarcerado volta às ruas, 

dificilmente consegue potencializar-se, pois o preconceito é eminente. Quem esteve na prisão 

jamais sairá dela, ainda que em liberdade. Futuro reincidente. Eterna marionete. 

A solução também não é a morte, uma vez que ela é uma medida irreversível, tirando do 

agente a chance de arrepender-se. Todo ser humano, sem exceção, é composto por falhas. Isso 

nos tira o mérito de julgar como definitiva a falha alheia. E como instaurar a pena de morte 

num sistema judiciário e policial tão corrupto como o brasileiro? Continuariam morrendo os 

pobres, negros e inocentes. 

A construção de uma nova sociedade só se iniciará quando a educação for efetiva, as 

famílias estiverem unidas e todos tenham acesso às condições básicas de sobrevivência. Até 

lá, a violência é só um instrumento da antiga e eterna política do pão e circo. 

 

2.1 Origem das penas 

Para ter-se um melhor entendimento acerca do assunto, devemos entender de onde 

surgiu a necessidade de punição do ser humano. 

Desde os primórdios da humanidade, foi comprovada a necessidade do ser humano de 



 

manter um vínculo social com outros seres humanos. Como consequência dessa socialização, o 

homem passou a sentir necessidade de normas gerais para melhorar essa convivência. Uma 

vez que certas condutas poderiam interferir na paz social no meio em que viviam. 

O conceito de crime na época foi caracterizado como uma falta moral ou religiosa de 

determinada conduta. Essas faltas eram penalizadas, em sua maioria, de maneira exageradas, 

ultrapassando a conduta praticada pelo autor do delito. A partir disso, começou a ser pensado 

o conceito de humanização de pena, e seus princípios de aplicação. 

É necessário fazer essa abordagem para compreendermos como as penas são fixadas hoje 

em dia, e se de fato, existe o princípio da humanidade nas mesmas. 

Em um aspecto geral, deve-se analisar o interesse social para a criação de normas 

penais. E sua aplicação deverá ser condizente com a conduta delituosa praticada pelo agente. 

Tais normas, apenas farão surtir seus efeitos necessários se forem aplicadas da maneira 

correta e imparcial, garantindo assim a eficácia da lei penal. 

Em muitos momentos da história da humanidade, podemos perceber a presença das 

punições, e no que eram baseadas. Grandes acontecimentos notórios têm muita influência na 

criação de normas e punições. Podemos comparar esses momentos de antigamente com as leis 

temporárias de hoje. Ora, uma vez que a sociedade se vê vítima de um determinado mal, 

causado por um determinado estado de confusão ou fase transitória, é necessária a criação de 

normas para que se possam valer os seus direitos. E assim eram as penas criadas: movidas por 

vontade humana, e por grandes acontecimentos históricos. 

É necessário observar os princípios axiológicos da natureza humana na sua mais clara 

perspectiva para combater a conduta delituosa de maneira eficaz, e também, humanista. Deve 

haver um senso crítico no legislador para que não se oponha ao clamor da sociedade de 

maneira direta no momento de criação da pena. 

As primeiras penas aplicadas foram criadas por um pensamento minoritário e 

autocrático referente às medidas de prevenção social contra o indivíduo infrator. 

Legisladores desta época passada deixavam-se levar por ideais próprios nessa questão, 

fazendo com que surgissem poderosos que abusavam do termo “direito” para fazerem de suas 

próprias ideologias, suas leis. 

Nesse aspecto, vale ressaltar que o legislador no momento de criação da pena, deve- se 

sim valer-se de ideais próprios e humanistas, mas da maneira mais humanitária e imparcial 

possível. Dotando-se de razão e ciência, deve buscar em seus próprios princípios para fazer 

uma análise mais ampla e subjetiva de situações fatídicas, para criar penas que a estas se 

adéquem. O sentimento humano prevalece na criação de tais normas, a lei é a ferramenta 



 

judicial competente para aplicá-las. 

O magistrado competente se vê na posição de interpretar essas leis da maneira mais clara 

e justa possível. Por haver um contrato social entre o próprio magistrado e a sociedade, deve 

ele aplicar ao infrator, a punição correta equivalente ao delito cometido. Qualquer decisão de 

mérito com uma pena que seja mais gravosa que a conduta praticada, será considerado abuso 

de poder de fato, e não apenas abuso de direito. Nas palavras de Beccaria (2001, p.18): “a 

moral política não pode proporcionar à sociedade nenhuma vantagem durável, se não for 

fundada sobre sentimentos indeléveis do coração do homem”. 

Podemos notar o quão significativo são os fundamentos da humanidade para a 

elaboração das penas. Para que não haja um repúdio da sociedade no momento da aplicação 

de uma sanção, o magistrado deve fazer suas mais profundas reflexões de princípios no 

momento do julgamento. Enquanto que, o legislador, para evitar o mesmo repúdio, deve 

atender ao interesse social de uma maneira ampla e minuciosa, para que faça valer os seus 

clamores. Segue-se uma corrente doutrinária de objetos judiciais, que onde faltar um desses 

elos, se perderá o valor do direito na aplicação de uma pena. 

Em meio a toda essa reflexão acerca do conceito de pena, e seus fundamentos históricos, 

a resposta do legislador com o aumento eminente de condutas criminosas, sempre foi aumentar 

a sanção de tais condutas, mas nunca buscar uma reforma nos processos criminais, que 

aumentaria a aplicabilidade das normas, gerando seus efeitos desejados. 

 

2.2 Delito X Pena 

Para que haja uma eficácia real da lei penal, deve-se haver uma igualdade entre o delito 

praticado, e a punição a ele conferida. Deve haver uma distinção clara entre esses dois fatos, 

para que possa julgar corretamente todas as ações de uma maneira imparcial, e com penas 

justas, equiparadas ao delito praticado. Em muitos momentos da história, foi aplicada a teoria 

de uniformidade de penas, onde o autor da conduta teria de pagar da mesma maneira que a 

conduta por ele fora praticada. Podemos citar como exemplo o famoso código de Hamurabi, 

que em sua grande maioria, cita condutas como: 

 

196º - Se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. 197º - 

Se ele quebra o osso a um outro, se lhe deverá quebrar o osso. 200º - Se alguém 

parte os dentes de um outro, de igual condição, deverá ter partidos os seus dentes. 

210º - Se essa mulher morre, se deverá matar o filho dele (CÓDIGO DE 

HAMURABI - LEI DE TALIÃO, Art.196° ao 210°, 1770). 

 

Este conceito de uniformidade de penas é um retrocesso no que se diz respeito à 

humanidade das penas. Ora, se todos estivessem sujeitos a mesma pena, o criminoso 



 

escolheria o crime que fosse mais compensador para ele, e o praticaria sem a preocupação de 

uma pena mais gravosa que a de qualquer outra conduta. Essa medida acarretaria em uma 

série de fatores que levariam a vida de todos a um risco iminente, e impossibilitando a 

convivência em harmonia entre as pessoas, uma vez que se teria a plena certeza de que o 

crime compensaria nesse caso. 

Imagine que um criminoso condenado por roubar um carro, seja condenado com o 

mesmo ímpeto, que um assassino em série que tirou a vida de mais de trinta pessoas. A pena 

aplicada ao primeiro caso seria proporcionalmente equivalente ao segundo, mas com condutas 

diferentes. 

Com o tempo se perderia a razão de punir do sistema judiciário. A função de aplicação 

das penas se perderia, e cada vez mais surgiria condutas de natureza mais grave, por não haver 

um temor da parte do criminoso. 

Há um conceito de revolta do criminoso nessa parte caso a pena aplicada seja mais 

gravosa que a conduta criminosa. Este conceito baseia-se no instinto natural do homem de que 

cada vez que ele fosse submetido a um sistema punitivo rigoroso, incitaria a violência do 

criminoso para que volte a liberdade com a intenção de praticar condutas mais gravosas que a 

adjacente, para que se consume toda a dor do infausto acometido a ele por uma punição 

exagerada ao delito. 

Embora seja complexa a análise de equiparação de penas, esta mesma é totalmente 

necessária para que não haja um vício nos crimes cometidos. O ser humano na sua essência é 

composto por sentimentos brandos e duradouros, ao invés de algo fortuito e momentâneo. O 

conceito de humanidade se perderia nesse quesito de imputação de pena mais gravosa, uma 

vez que as condutas passariam a ser mais gravosa, a infâmia se estabeleceria no meio social e 

na essência humana de todos aqueles que assistem as punições mais severas, fazendo com que 

cada vez mais, houvesse um clamor da sociedade para incumbir maiores delitos a serem 

punidos. Como por exemplo, a teoria do direito penal máximo: 

 

O direito penal máximo é um modelo de direito penal caracterizado pela excessiva 

severidade, pela incerteza e imprevisibilidade de suas condenações e penas, voltadas 

à garantia de que nenhum culpado fique impune, ainda que à custa do sacrifício de 

algum inocente (FERRAJOLI, [S.d.], p. 84-85). 

 

Nas palavras de Nucci (2014, p.340): 
 

Dessa forma, qualquer tipo de infração penal deve ser punido severamente, com o 

objetivo de servir de exemplo à sociedade e buscando evitar que o agente possa 

cometer atos mais graves. Uma vadiagem, por exemplo, deve ser punida 

penalmente, para que não se transforme em furto e, futuramente, em roubo, ou até 

mesmo em latrocínio. 



 

Esta teoria complementa a ideia de que haveria um temor maior da sociedade perante o 

sistema penal aplicado. Analisando esta teoria podemos perceber que ainda assim haveria uma 

falha nesse sistema. 

Esse sistema seria facilmente aplicado aos locais cujas leis não surtem o efeito 

necessário, onde há uma falência de punição. Ela ainda conta com características que ferem a 

humanização de penas. Não seria a melhor resposta do Estado para resolver os conflitos 

referentes à criminalização, mas sim uma resposta para o povo que tanto almeja um bem-estar 

social equiparado a outras legislações penais. 

Isso mostra uma normatização em total decadência, pois submeter-se a tipificações mais 

abrangentes no campo penal, mostra um total desinteresse do órgão legislativo no seu campo 

de atuação, que mediante as circunstâncias, é considerado falho. 

A humanização deve ser aplicada de maneira que comprove a real aplicação do direito 

penal (campo geral positivo), e não a retroação nos tempos de barbáries, ofuscando a luz do 

Direito nos dias atuais. 

 

2.3 Humanidade das Penas 

A finalidade intrínseca da pena não é ferir a alma humana, e o ser a ela interligado, nem 

desfazer um crime que já foi cometido. O seu objetivo real é combater a reincidência e afastar 

os pretensos a prática delituosa do caminho criminoso. Há quatro enfoques para tratar tal 

conceito: 

 

- geral negativo: significando o poder intimidativo que a pena representa a toda a 

sociedade, destinatária da norma penal; 

- geral positivo: demonstrando e reafirmando a existência e eficiência do Direito 

Penal; 

- especial negativo: significando a intimidação ao autor do delito para que não torne 

a agir do mesmo modo, recolhendo-o ao cárcere, quando necessário e evitando a 

prática de outras infrações penais. 

- especial positivo: que consiste na proposta de ressocialização do condenado, 

para que volte ao convívio social, quando finalizada a pena ou quando, por 

benefícios, a liberdade seja antecipada (NUCCI, 2014). 

 

Analisando tais definições, há uma noção clara de que para valer-se uma norma penal 

mais humanitária, seria necessário seguir como norte os enfoques “positivos”, mas usando dos 

enfoques “negativos” como reforço na estrutura de criação de normas penais. O legislador 

deve refletir acerca de todas essas características no momento de criação da norma, para que 

se faça cumprir a lei, e para que exerça seu poder na sociedade, sem deixar a sensação de 

impunidade para aqueles que a compõe, e também que não ultrapasse o delito praticado pelo 

criminoso. 



 

Percebe-se que é um assunto delicado por envolver inúmeros aspectos relevantes para o 

bem-estar social. Portanto, cabe a máxima responsabilidade a todos os envolvidos no trabalho 

judicial. 

Deve ser levado em consideração que por mais que as leis se baseiem nessas 

características, elas não serão completamente eficazes. Haverá uma carência de princípios em 

um lado, enquanto que no outro haverá uma base principiológica maior. 

Para resolver esse litígio, deve-se aplicar a característica que mais se adéqua ao meio 

regido por determinada legislação, as normas devem condizer com o Estado atual. De nada 

adianta um sistema criminal impecável, se este mesmo não condiz com a realidade do meio 

em que é aplicado. 

A ideia de humanidade das penas não tem como objetivo salientar as falhas dos 

processos criminais que hoje tramitam, e muitas vezes são julgados pela sociedade como 

injustos, e sim trazer uma nova perspectiva para aqueles que pensam em Direito Penal como 

um processo falho e desatualizado. 

Nota-se que o Direito sempre acompanha a essência humana e os tempos. Conforme os 

tempos mudam, o Direito muda, seguindo sua linha cronológica ligada diretamente ao povo. 

Desse mesmo modo, a sociedade carece de normas penais que satisfaçam o desejo de justiça 

para com os crimes que seguem em seu meio, fato que não pode ser levado de maneira 

singular para o magistrado competente para aplicação de sentenças, como cita Beccaria 

(2001p.64): “O direito de castigar não pertence a qualquer cidadão em particular; é das leis, 

que são o órgão da vontade geral. Um cidadão ofendido pode deixar de valer-se de sua parte 

desse direito, porém não tem qualquer poder sobre as dos outros”. 

O papel do cidadão na criação de normas é fundamental. Afinal, é ele quem exerce o 

poder de escolha do legislador que mais se assimila com sua própria ideologia. Mas a 

competência dele de julgar se extingue no momento em que este legislador, votado por ele, 

passa a representá-lo. 

Completam o raciocínio Marcus Vinicius Amorim e Lilia Maia de Morais: 

 
Aponta-se, em seguida, a preparação dos magistrados para a administração da 

justiça como uma instituição política e profissional, abordando a necessidade 

urgente de dotar os juízes de conhecimento culturais, sociológicos, econômicos e 

políticos, no propósito de aproximar as decisões judiciais da realidade social, 

proporcionando a justiça. 

 

O cidadão tem o direito de clamar por mudanças nas normas, mas não tem o poder 

competente para fazer de sua própria vontade, a vontade de todo o restante. Se as intenções 

fossem levadas em conta tanto no momento de escolha do legislador quanto no momento de 



 

uma sentença, deveria haver ao menos um Código Penal por pessoa, e um para cada tipo de 

intenção. 

Por esse motivo, é feita a escolha do magistrado competente para que ele se faça valer 

de todos os princípios de dignidade, humanidade e imparcialidade, para resolver os litígios do 

meio em que ele está inserido. 

 

2.4 Humanidade no Direito Brasileiro  

Como um dos princípios do Código Penal brasileiro, a humanidade, tem um valor 

normativo muito grande consagrado na Constituição Federal, que regem quais são as penas 

proibidas no atual Estado democrático do Brasil. O art. 5. °, XLVII, diz: 

 

XLVII – não haverá penas: 

de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art.84, XIX; de caráter 

perpétuo; de trabalhos forçados; de banimento; cruéis (VADE MECUM, Art. 5°, 

XLVII, 2015).  

 

Essas penas foram excluídas do nosso ordenamento jurídico por basear-se no princípio 

da humanidade, onde o bem-estar social deve ser assegurado a todos, incluindo-se o dos 

condenados. Devem ser analisados todos os tipos de penas proibidas no Brasil para que 

possamos identificar a humanidade presente em cada uma delas. 

A pena de morte, por exemplo, afere diretamente a natureza humana. Devem- se 

analisar questões primordiais nesse aspecto. Partindo do princípio em que a pena deve 

equiparar-se ao máximo com a conduta praticada, qual seriam os critérios de absolvição ou 

punição na pena de morte? 

Os que acreditam veemente nessa teoria de pena de morte como punição máxima 

defende a hipótese de equidade entre ato praticado e pena. A sociedade que clama por esse tipo 

de pena, ao ver um julgamento como tal, não sentiria o menor resquício de culpa por colocar 

um cidadão infrator no tribunal de morte, criando uma rigidez na percepção humana perante 

as condutas praticadas e as penas aplicadas. 

Nas demais penas, ao contrário do que parece, são igualitárias no seu modo de atuação. 

A prisão perpétua, por mais que não acabe com a vida do criminoso de imediato, vai 

martirizando sua alma e essência aos poucos, impedindo que ele almeje uma liberdade que 

nunca virá. As condições de tal conduta, se manifestam ao pensarmos que mesmo a pessoa 

nessa situação terrível, ainda passaria para a sociedade uma sensação de justiça. 

Percebe-se o interesse do legislador no momento de fundamentar a humanidade nessas 

penas, uma vez que todas elas aferem diretamente o sentimento humano no momento de sua 



 

aplicação. 

Mesmo com todo esse amparo legal na questão da humanidade, é visível a falência do 

nosso sistema carcerário. Nesta parte há um ponto levantado por Guilherme de Souza Nucci 

(2014): 

 

A Constituição Federal consagra o princípio da humanidade, voltando-se, 

particularmente, às penas apontadas, intencionalmente, como cruéis, tais como a 

morte, à prisão perpétua, o banimento e os trabalhos forçados”. 

Não considera, por óbvio, como cruel a pena privativa de liberdade, que, aliás, consta 

da relação do art. 5°, LXVI, a, da CF, uma das sugeridas para adoção pela lei 

ordinária. 

O ponto relevante para ser destacado é a real condição do cárcere na maioria das 

comarcas brasileiras. É de conhecimento público e notório que vários presídios 

apresentam celas imundas e superlotadas, sem qualquer salubridade. Nesses locais, 

em completo desacordo ao estipulado em lei, inúmero sentenciados contraem 

enfermidades graves, além de sofrerem violências de toda ordem. 

Parte considerável dos estabelecimentos penais não oferece, como também 

determina a lei, a oportunidade de trabalho e estudo aos presos, deixando-os 

entregues à ociosidade, o que lhes permite dedicar-se às organizações criminosas. 

Sob outro prisma, observar-se carência de vagas no regime semiaberto, obrigando a 

que presos aguardem, no fechado, o ingresso na colônia penal, direito já 

consagrado por decisão judicial. 

Diante disso, haveria de se demandar do Judiciário uma avaliação realista do sistema 

carcerário, impedindo a crueldade concreta na execução das penas privativas de 

liberdade, por se tratar de tema diretamente ligado à Constituição Federal. Quando 

o juiz da execução penal tomar conhecimento de situação desastrosa no 

estabelecimento penal sob sua fiscalização, deve tomar as medidas legais cabíveis 

para sanar a flagrante ilegalidade e consequente inconstitucionalidade (NUCCI, 

2014, p. 22). 

 

Ainda com os direitos humanos assegurados, vemos que não se trata apenas de criação 

de leis para que se atinja o direito buscado, mas sim uma melhor aplicação e reconhecimento 

da falência do sistema judiciário. 
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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a aplicação do Tribunal Penal Internacional 

como forma de punição imediata aos atos de terrorismo, explicando sua aplicação, jurisdição 

e competência, em decorrência dos fatos e dos artigos dispostos no Estatuto de Roma, criado 

pela Organização das Nações Unidas. Analisar a conceptualização de terrorismo em cada 

Estado da América, observando as divergências entre eles. Reportar a debilidade na legislação 

brasileira em razão a tipificação do crime de terrorismo e a tentativa de aplicação do Código 

Penal, bem como a relação jurídica entre os crimes de terrorismo e os tipos penais previstos 

no Codex. 
 

Palavras-chave: Terrorismo. Histórico. Conceito. 

 
1 Introdução 

O terrorismo sempre foi uma preocupação internacional, contudo, o número de ataques 

terroristas sendo deflagrados pelo mundo como forma de opressão, medo e extremismo é 

devastador, pugnando pela intervenção de todos os Estados, para a defesa do homem e da 

sociedade. 

Assim há a necessidade de adotar um melhor conceito e uma forma de ajustá- lo a todos 

os atos de revolução políticas e ideológicas de deflagração de terror. Será demonstrada 

algumas das diversas fases e faces do Terrorismo, assim como suas definições, características 

e espécies, mais utilizadas. 

A sociedade, em maioria tem terrorismo como atos motivados por preceitos religiosos, o 

que nem sempre ocorre, tendo o terrorismo vertentes políticas, étnicas e até econômicas. 

 

2 Preceitos Históricos Sobre Terrorismo 

Em breve análise da história, pode-se notar a utilização da violência e medo em 

combate à opressão ou difusão de ideal político ou sociológico. Essa difusão de violência no 

passado reflete de maneira negativa nas relações econômicas, sociais e culturais dos povos e 

países atuais. 

Não se sabe ao certo quando crimes de terrorismo começaram a se disseminar pelo 

mundo. 

Segundo alguns historiados, no séc. I d. C, teve início o primeiro registro de um atentado 

terrorista. Nessa época o Governo Romano tentava dominar alguns territórios na antiga 



 

Judeia, porém grupos de extremistas judeus, chamados “sicários” (homens com punhal), 

formaram em grupo eatacaramromanos e de judeus que estavam a favor da dominação 

romana e não se curvavam as crenças dos “sicários”. Essa época ficou conhecida como 

Grande Revolta Judaica (HORSLEY, 2010). 

Entre os séculos XI e XIII, a Igreja Católica Apostólica Romana começou a realização 

das Cruzadas a fim de expandir o Cristianismo e combater os chamados “inimigos do 

cristianismo”. Esse tipo de expedição é outro exemplo de terrorismo. A difusão da crença 

cristã acabou por deturpar alguns grupos religiosos, com o uso de violência, intolerância e 

alienação religiosa introduzida pelo Clero (PETTA; OJEDA; DELFINI, 2009). 

O período das Cruzadas, não ficou conhecido somente pela intolerância dos cristãos, 

mas também pela resposta violenta vinda dos oprimidos. Um dos principais difusores dessa 

resposta ainda mais violenta as Cruzadas foi Hassan-i Sabbah, filho de Imamis (seita xiita), 

que se converteu aos Ismailistas e começou a propalar pelas nações sua religião e conquistar 

seguidores. Em aproximadamente 1080, Hassan conquistou sua fortaleza e iniciou sua ordem 

de assassinato e terror aos impérios cristãos vizinhos (JAKOBS; MELIÁ, 2005). 

Em 1793 com a Revolução Francesa, foi criado o termo terrorismo para definir o 

período governado por Robespierre, que mais tarde seria conhecido como “Era do Terror” 

(SEITENFUS; VENTURA, 2006. p. 225). 

Em 05 de novembro de 1793, Robespierre declarou “O Terror” à ordem do dia, ou seja, 

um dia utilizado especialmente para acelerar a repressão a revoluções, a execução dos 

condenados e o julgamento de opressores políticos. Tudo isso seria, no mínimo curioso à 

época, se não fossem os julgamentos feitos por tribunais extraordinários, onde as decisões 

eram de absolvição ou morte, sendo a condenação a guilhotina a mais frequente e sua 

execução imediata (DEGENSZAJN, 2006). 

Até o séc. XVIII, o Oriente era o grande percussor do terrorismo, porém, com o início da 

globalização e das relações internacionais, não demorou muito para que os ataques 

atravessassem o Oceano Pacífico atingindo principalmente os Estados Unidos da América, 

bombardeado em 16 de setembro de 1920 no maior distrito financeiro de Nova York, a 

Avenida Wall Street, matando trinta e oito pessoas e destruindo o maior prédio comercial da 

época, o Edifício J.P. Morgan. Desde então, vários outros atentados foram registrados, 

principalmente contra os Estados Unidos da América (DEGENSZAJN, 2006). 

No século XIX, a Rússia aparece como alvo dos terroristas que utilizaram de uma 

prática muito conhecida no Nazismo para deflagração de suas ideias, a publicidade. Os 

anarquistas e niilistas incitavam a sociedade contra os órgãos e veias estatais, visando assim 



 

derrubar o governo czarista de Alexandre II. Nessa época instalou-se o mais importante grupo 

terrorista comunista, os Narodnaya Volya (SEITENFUS; VENTURA, 2006). 

Em meados de 1890, um grupo mais fraco e para estatal de comunistas criou os 

Narodnaya Volya para desafiar o Czarismo. Com a formação do Partido Socialista Russo e a 

crise geral que assolava a sociedade russa, a criação de um grupo terrorista ficaria evidente e, 

por óbvio, mudaria o rumo da história mundial (BOBBIO, 1982).  

A disseminação de ataques terroristas nunca foi tão grande como no final do séc. XX e 

início do séc. XXI, quando muitos grupos extremistas optaram pelo terrorismo como forma de 

luta, fazendo dele internacional. 

No início de 1995, ocorreu o segundo maior atentado terrorista contra a América do 

Norte, em Oklahoma, onde o bombardeio resultou na morte de cento e sessenta e oito pessoas, 

dentre adultos e crianças, e resultou em oitocentos feridos que estavam localizados nas 

proximidades (HUSEK, 2014). 

Em 11 de setembro de 2001, o Ocidente se deparou com a maior tragédia terrorista já 

vista, o ataque as Torres Gêmeas, o World Trade Center, que deixou não só os Estados Unidos 

da América, como todos os outros países em estado de alerta com o que estaria acontecendo 

no mundo. 

Entre os anos 2002 e 2007, os ataques terroristas se concentraram no Oriente, atingindo 

respectivamente Indonésia, Madri, Londres, Bagdá, Mumbai, Paquistão e Yazidi. Dentre os 

ataques citados, o pior deles foi em 14 de agosto de 2007, quando quatro carros-bombas 

explodiram, mantando setecentos e noventa e seis pessoas e ferindo mil quinhentas e sessenta 

e duas pessoas (VISACRO, 2009).  

Em Londres, depois da nomeação como sede das Olimpíadas de 2012, houve três 

atentados em veículos públicos, que duraram aproximadamente cinquenta e sete minutos e 

acabaram por matar cinquenta e dois civis, além de ferir mais de setecentas pessoas 

(VISACRO, 2009).  

Recentemente, entre fim de 2015 e início de 2016, puderam ser acompanhados dois 

atentados terroristas no continente europeu. 

Em meados de 2015, em paris, ocorreu um ataque terrorista na casa de shows Bataclan, 

localizada em um bairro central e popular de Paris, de grande movimentação mundial. Em 

fevereiro de 2016, ocorreram na Bélgica operações policiais em busca de possíveis terroristas 

escondidos no país responsáveis pelo ataque à casa de show Bataclan, e, como forma de 

resposta a represália sofrida, terroristas explodiram bombas no metrô e aeroporto de Bruxelas, 

resultando em mais de 30 mortos. 



 

A cada dia se tem noticiado mais ataques terroristas, mais violência e mais morte por 

todos os continentes. 

 

2.1 Conceito de Terrorismo 

A expressão terrorismo é de origem latina, proveniente da palavra terreur, que 

originalmente significava medo ou ansiedade extrema de ameaça vagamente percebida e 

imprevisível. 

Mesmo a palavra terrorismo sendo utilizado pela primeira vez a mais de duzentos anos, 

seu conceito ainda é submetido ao modo como cada Estado o coloca em seu ordenamento 

jurídico (BRANT, 2003).  

A palavra terrorismo foi teorizada por Leon Trotsky e Georges Sorel como uma prática 

política de comunismo e de fascismo compondo um quadro de instabilidade entre os 

relacionamentos estatais, ocasionado pela Primeira Grande Guerra (1914- 1918) e que 

auxiliaria na eclosão da Segunda Grande Guerra (1939-1945) (SEITENFUS; VENTURA, 

2006).  

Em 1983, Alex Schmidt realizou um estudo aprofundado quanto à definição de 

terrorismo e concluiu existir 109 definições. Hoje este número deve ter aumentado 

significativamente e passado de 300 definições (CRETELLA NETO, 2007). 

Diante dos inúmeros conceitos de terrorismo, Alex Schmid ofereceu a sua conceituação, 

ampla e longínqua (CRELINSTEN; SCHIMID, 1993). 

Terrorismo é um método de combate no qual vítimas aleatórias e simbólicas servem 

como alvos instrumentais de violência. Essas vítimas instrumentais compartilham 

características de grupos ou classes que formam a base para a sua seleção de vitimização. 

Mediante o prévio uso de violência ou de outra forma de ameaça séria, outros membros do 

grupo ou da classe são colocas em um estado de medo crônico (terror) (CRELINSTEN; 

SCHIMID, 1993). 

Para Marcello Ovídio Lopes Guimarães, terrorismo se define como um ato de violência 

indiscriminada, independente de dano físico, moral ou psicológico e não considerando 

somente o alvo a ser atacado. O conceito traz ainda o intuito de causar a morte 

indiscriminadamente e incrustar o terror em determinada nação ou país, como logo se lê 

(GUIMARÃES, 2007). 

Ato de indiscriminada violência física, mas também moral ou psicológica, realizado por 

uma empresa individual ou coletiva, com o intuito de causar morte, danos corporais ou 

materiais generalizados, ou criar firme expectativa disso, objetivando incrustar terror, 



 

pavor, medo contínuo no público em geral ou em certo grupo de pessoas (parte do público), 

geralmente com um fim, no mais das vezes ideológico (político, nacionalista, econômico, 

sócio-cultural, religioso) (GUIMARÃES, 2007). 

Além das definições dadas pela doutrina e estudiosos, alguns governos criaram conceitos 

próprios sobre o tema para que pudessem jurisdicioná-lo da forma que melhor se aplicaria a 

eles. 

Os Estados Unidos da América trazem como conceito de terrorismo uma violência 

premeditada e politicamente motivada contra alvos não combatentes por grupos subnacionais 

ou agentes clandestinos (VISACRO, 2007). 

Para o governo britânico, terrorismo se define pela ameaça ou uso de força com o 

objetivo de impor uma causa ou ação política, religiosa ou ideológica que envolva violência 

séria contra qualquer pessoa ou propriedade e coloque em risco a vida de qualquer pessoa ou 

crie um risco sério para a saúde e segurança do povo (VISACRO, 2007). Em 1996, a 

Organização das Nações Unidas definiu terrorismo, de forma considerada genérica, através 

da sua Resolução 51/210 como um ato criminoso praticado com intenção de causar terror 

(ONU, 2006). 

 
um ato criminoso praticado com a intenção de provocar um estado de terror no 

público em geral, um grupo de pessoas ou de pessoas específicas com objetivos 

políticos (ONU, 2006, p. 111). 

 

No Brasil, terrorismo se define no art. 20 da Lei n° 7.170 de 14 de dezembro de 1983 

(Lei de Segurança Nacional), de forma extensa, com definição em diversos núcleos de tipo, 

sob a égide de inconformismo político. 

 

O ato de devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, 

incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de 

terrorismo, por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à 

manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas (ONU, 2006, p. 

112). 

 

 

O Departamento de Combate ao Terrorismo da Agência Brasileira de Inteligência traz a 

definição de terrorismo com base nas matérias ratificadas pelo Estado Brasileiro sobre o tema. 

Assim definiu-se terrorismo de forma genérica, em acordo com as demais cortes 

internacionais, como um ato ou uma ameaça previamente calculada, por motivação ideológica 

ou política, visando intimidar ou coagir o Estado e a sociedade, com o emprego de violência 

(PANIAGO, 2007, p.17). 

 



 

Ato de devastar, saquear, explodir bombas, sequestrar, incendiar, depredar ou 

praticar atentado pessoal ou sabotagem, causando perigo efetivo ou dano a pessoas 

ou bens, por indivíduos ou grupos, com emprego da força ou violência, física ou 

psicológica, por motivo de facciosismo político, religioso, étnico/racial ou 

ideológico, para infundir terror com o propósito de intimidar ou coagir um governo, 

a população civil ou um segmento da sociedade, a fim de alcançar objetivos 

políticos ou sociais. 
 

A Abin também aceita como definição para terrorismo o apoderamento, o exercício de 

controle dos meios de comunicação, e atos visados à intimidar a população (PANIAGO, 

2007, p.18). 

Ato de apoderar-se ou exercer o controle, total ou parcialmente, definitiva ou 

temporariamente, de meios de comunicação ao público ou de transporte, portos, 

aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, instalações públicas ou 

estabelecimentos destinados ao abastecimento de água, luz, combustíveis ou 

alimentos, ou à satisfação de necessidades gerais e impreteríveis da população. 

Trata-se de ação premeditada, sistemática e imprevisível, de caráter transnacional 

ou não, que pode ser apoiada por Estados, realizada por grupo político organizado 

com emprego de violência, não importando a orientação religiosa, a causa 

ideológica ou a motivação política, geralmente visando destruir a segurança social, 

intimidar a população ou influir em decisões governamentais. 

 

A dificuldade na divergência entre os conceitos é a tipificação ou o núcleo do tipo penal, 

levando em consideração os elementos objetivos e subjetivos aplicados no Direito Penal (dolo 

e culpa), tanto brasileiro como internacional, e a diferença quanto à pretensão punitiva do 

Estado. 

 

2.2 Características 

De forma direta, os crimes de terrorismo se caracterizam contra civis, ou seja, inocentes, 

especificamente, cidadãos de uma nação que não teriam como se defender ou se esconder de 

uma ação terrorista. 

Em comparação com o que seria uma guerra em sentido “lato sensu”, ou seja, qualquer 

forma de guerra, onde militares de uma nação atacam militares de outra nação, em um campo 

de batalha, por qualquer motivo que seja este, o terrorismo é considerado uma forma injusta e 

desumana de luta (SALVETTI NETO, 2001). 

 

2.3 Natureza Indiscriminada  

Talvez a principal característica do terrorismo seja essa, a natureza indiscriminada dos 

atentados, onde, todos serão alvos, independente de envolvimento ou não com a luta e objetivo 

a ser alcançado. 

Sobre o tema Luiz Fabrício Thaumaturgo Vergueiro faz uma interessante observação 

(VERGUEIRO, 2006). 



 

Todos, em potencial, podem ser alvos ou inimigos da “causa”, independentemente 

de seu papel na sociedade. Aliás, quanto mais inocentes parecerem às vítimas, 

melhor servem como alvos, pois tal característica favorece os processos de 

doutrinação dos agentes do terror, incutindo-lhes no psiquismo a denominada 

‘externalização’, e a formação de laços de coesão (VERGUEIRO, 2006, p. 233). 

 

Como exemplo cita-se o ataque ao World Trade Center em 2001, na cidade de Nova 

York e a destruição da sede da ONU na cidade de Bagdá no ano de 2003, que não possuíam 

nenhuma relação com os objetivos terroristas. 

 

2.4 Arbitrariedade e Imprevisibilidade 

Outras características comuns são a arbitrariedade e imprevisibilidade sendo as ações 

violentas e de forma repentinas, com intuito de causar pânico e terror às pessoas 

despreparadas a este tipo de situação. 

Os atos são arbitrários no sentido humanitário, tendo em vista os alvos geralmente civis, 

a população comum e geral de um país, causando, junto com a imprevisibilidade, um 

sentimento de espanto e de estagnação. 

 

De uma forma geral, e com poucas exceções, não é possível saber onde e quando 

ocorrerá um atentado, pois ações violentas e que se manifestam repentinamente 

tendem a instilar forte fobia e sensação de contínua vulnerabilidade, subtraindo às 

pessoas, também, a percepção de que serão capazes de controlar sua vitimização, 

diversamente do que fazem em relação à criminalidade comum (VERGUEIRO, 

2006, p. 234). 

 

Doutrinadores se manifestam a essa característica como forma de instigar uma fobia e 

uma sensação de vulnerabilidade, de impotência e de incredulidade. 

 

2.5 Espetacularidade 

Outra característica que chama a atenção de muitos doutrinadores e especialistas em 

segurança nacional é a espetacularidade dos atentados, ou seja, os atentados são considerados 

espetáculos bélicos elas facções e grupos terroristas. A demonstração do seu poder será 

atribuída a destruição e morte causada no atentado, ou no espetáculo, como são chamados. 

Há uma interessante observação de Eugênio Diniz quanto a essa característica. 

 

Essa característica em especial incide o temor do emprego de armas de destruição 

em massa, uma vez que estas, em mãos de terroristas, mais do que o número de 

mortes e ferimentos, causariam extensos traumas em função dos resultados 

externos (DINIZ, 2003, p. 59). 

 

 

2.6 Caráter Amoral e Indiferença 

Essa característica faz menção ao caráter subjetivo do atentado terrorista, ou seja, a mão 



 

atrás do gatilho ou atrás do botão. Na visão de sociólogos e da ciência forense, o caráter 

amoral e a indiferença prestada ao grupo terrorista, de forma desumana e anormal, onde ceifar 

vidas se torna rotineiro, comum e necessário, é a principal característica, podendo ser 

considerada até mesmo forma de alienação, comumente usada na Segunda Grande Guerra 

(1939-1945). 

Alguns atribuem à globalização e ao desenvolvimento científico e tecnológico obtidos 

com ela a expansão do terrorismo, os massacres e as destruições causadas, assim como a 

potencialidade destrutiva deste fenômeno (COIMBRA; SOUZA, 2012). 

 

2.7 Espécies 

Observando a complexidade em que se consiste chegar a definição de terrorismo, suas 

diferentes espécies também possuem a mesma problemática, assim foi necessário aos 

doutrinadores adotarem formas diferentes de especificar os diversos tipos de terrorismo, 

através de suas motivações, através da matéria, através da forma de atuação e pelos atos em si, 

com isso houve a melhor identificação dos agentes e dos grupos terroristas formados por eles. 

 

2.7.1 Terrorismo Político 

Essa espécie é considerada a mais comum nos dias atuais, sendo geralmente vinculado a 

uma forma de governo, podendo este governo ser anarquista, independentista ou nacionalista, 

assumindo várias subespécies cada uma com uma finalidade diferente. 

Dá-se pela manifestação de vontade de um determinado grupo de destruir ou 

transformar a atual forma governamental de seu país, esse método foi usado na Revolução 

Russa (1977-1922) por Vladímir Ilitch Lênin e o Partido Bolchevique (CRETELLA NETO, 

2007).  

Alessandro Visacro cita como exemplo o Estado Israel. É motivado (ou usa como 

pretexto) fatores causais de ordem política, como a existência do Estado de Israel, o poder de 

ingerência das potências ocidentais sobre o Oriente Médio, a existência de governos seculares 

dentro das fronteiras do Islã ou a questão nacional palestina, são exemplos (VISACRO, 

2009). 

 

2.7.2 Terrorismo Sub-Revolucionário 

Sua finalidade não é derrubar ou transformar um governo, mas usa a violência como 

forma de disseminar suas ideias e opiniões. A doutrina fascista foi a maior usuária desse 

método terrorista. Entre os anos 1939 e 1945, durante a Segunda Grande Guerra houve a 



 

maior demonstração de terrorismo Sub-revolucionário, onde as forças Fascista-nazistas 

utilizaram de força bélica para disseminar suas ideias contra a antiga URSS e países vizinhos 

à Alemanha, como a Polônia e Iugoslávia (SCHMIDT, 2007). 

 

2.7.3 Terrorismo de Estado 

Tem como objetivo o controle social do país, sendo ele exercido através da 

disseminação do terror e da violência á população como forma de penalização aos que saírem 

dos padrões daquele governo. Foi usada na Ditadura Militar contra os chamados guerrilheiros, 

grupos de pessoas que não aceitavam a forma de governo, e nos governos autoritaristas, como 

o de Mao Tse-tung, um dos principais líderes comunistas da China em 1949 que perseguia 

opositores políticos (CRELINSTEN; SCHIMID, 1993). 

 

2.7.4 Religioso  

Esse método de terrorismo irracional, por não haver outro sinônimo, demonstra a 

incapacidade de pessoas do mundo de conviverem entre si. Essa demonstração de ociosidade 

vem desde as eras bíblicas, onde se percebe a incidência de conflitos entre povos para a 

supremacia de uma religião. 

Como demonstra o livro Bíblico dos Juízes, em seu Capítulo 16, versículo 22, onde 

narra a Vingança de Sansão sobre os filisteus que o capturaram e aprisionaram, onde 

blasfemaram diante do seu Deus e de sua fé, revoltado, Sansão teria se sacrificado e matado 

três mil pessoas depois de derrubar as colunas do templo de um deus filisteu (BÍBLIA 

SAGRADA, 2012). Essa passagem bíblica é o primeiro exemplo de terrorismo religioso e 

sacrifício humano para fins terroristas. 

O terrorismo por motivação religiosa sempre foi comum, em relação ao Oriente Médio, 

principalmente por nele existirem três distintas religiões (judeus, muçulmanos e cristãos) e 

ficando as três no mesmo espaço territorial (PETTA; OJEDA; DELFINI, 2009). 

O terrorismo religioso é originado na intolerância religiosa, porém, para o doutrinador 

Antônio Baptista Gonçalves, o terrorismo religioso não possui fundamentos exclusivamente 

religiosos (GONÇALVES, 2012). 

A fundamentação religiosa motiva e fomenta o ódio impingido pelas células terroristas, 

como se o inimigo não fosse um país, uma nação, mas sim, o mal, o Satã. E com base nessa 

argumentação algumas células terroristas se desenvolveram e usam da religião como meio de 

propalar o terror: Hamas, Hezbollah, Al Qaeda, Talibãs, Jihad etc., são apenas algumas das 

muitas células que usam da sublimação da fé e do fundamentalismo religioso para impor seus 



 

ideais políticos (GONÇALVES, 2012). 

A perpetuação desse tipo de terrorismo tem sido cada vez maior e se espalhado cada vez 

mais por todos os continentes, objetivando pelos terroristas a formação de novos integrantes, 

cada vez mais jovens e de diversas nacionalidades, facilitando assim, sua expansão e 

integração em diversos países. 

 

2.7.5 Étnico 

O terrorismo étnico ou autotélico tem a finalidade de segregar uma minoria social, a 

minoria fora dos padrões costumeiros e tradicionais, é baseada principalmente no preconceito 

racial, religioso e xenofóbico. Foi o terrorismo mais comum nos EUA durante a abolição da 

escravatura no séc. XVIII, onde as sociedades secretas, como os Cavaleiros da Camélia Branca 

e Klu-Klux-Klan, lutavam pela unificação da raça branca, utilizando o banditismo e a 

segregação racial como lema, torturando e matando negros americanos. É executada pelos 

grupos neonazistas que insistem, até hoje, na supremacia ariana (VISACRO, 2009). 

No séc. XX ocorreu o que ficou conhecido como apartheid na África do Sul, onde os 

líderes do governo africano eram brancos e preconceituosos levaram a morte muitos africanos 

que se opunham ao governo. Em dezembro de 1959 a África teve a demonstração dessa 

segregação racial terrorista e governamental, quando uma passeata pacífica de africanos 

acabou em tragédia depois que o governo decidiu dissolvê-la com um ataque violento da 

polícia que resultou na morte de aproximadamente dois mil civis (SCHMIDT, 2002). 

Nos países de fronteira Síria, como a Grécia, que atualmente se encontram de portas 

fechadas aos refugiados da guerra síria, há o que se falar em xenofobismo e islamofobia. 

Mesmo o terrorismo tendo como motivação uma razão étnica, talvez isso tenha se 

voltado contra o próprio. O que se tem noticiado muito e percebido ao longo do estudo é um 

xenofobismo islâmico, ou com outras palavras, uma islamofobia, o que não tem em nada 

positivo, principalmente em aspecto Oriente, observando a crise atual dos refugiados. 

Esse preconceito islâmico é preconceito gerado contra povos islâmicos refugiados ou já 

naturalizados, tendo como pico dessa repressão os ataques no ano 2001 e demais atentados, 

associando a cultura islâmica e árabe ao terrorismo. 

 

2.7.6 Narcoterrorismo 

É um movimento terrorista diferente, fora do convencional e com objetivos econômicos 

face ao tráfico de drogas. 

Em geral, atos terroristas com esse aspecto são financiados pelo tráfico internacional de 



 

drogas, sendo os atentados são entre facções rivais pelo domínio de terras para plantio e 

indústrias de refinamento. 

Como explica Luiz Fabrício Thaumaturgo Vergueiro, o principal objetivo é prover o 

terrorismo de forma econômica para que sejam levadas adiante as campanhas insurgentes e 

assim diminuir a ação governamental de combate ao narcoterrorismo e ao tráfico 

internacional de drogas (VERGUEIRO, 2006). 

A missão de defesa das estruturas do comércio ilícito e drogas por organizações 

terroristas objetiva proverem-nas, principalmente, de fundos financeiros e materiais para que 

levem adiante suas campanhas insurgentes, enquanto que, para os cartéis de narcóticos, o 

fornecimento de base financeira a movimentos extremistas tem o condão de pulverizar, em 

várias frentes, os esforços de forças de segurança, minando a capacidade de resposta 

governamental (VERGUEIRO, 2006). 

Como exemplos populares de facções narcoterroristas podem ser observadas as Forças 

Armadas Revolucionárias Colombianas (FARC) e no Brasil o Primeiro Comando Capital 

(PCC). Porém a Associação Brasileira de Inteligência não acredita que esse gênero possa ser 

classificado, observando que o principal objetivo é o lucro, não há que o classificas como 

terrorismo (PANIAGO, 2007). 

 

3 Conclusão 

Quando o homem descobriu que deflagrar o medo poderia atingir seus objetivos de 

maneira mais fácil, não se restou ponderar pelo que poderia acontecer ou a que vidas ele 

poderia dizimar. No século I, o ser humano já tinha a ideia de medo e violência como armas de 

opressão ao governo ou a determinada classe, utilizando deles como meio para impor política 

e religião. 

Hoje o terror espalhado pelos grupos terroristas passou de um fundamento ideológico, 

para qualquer fundamento que dê a eles uma justificativa o mínimo plausível para disseminar 

vidas. 

Em determinado momento na história, os Estados se mantiveram atônitos com a onda de 

terror e violência emanada pelos grupos terroristas e, sem muita ideia do que poderia ser feito, 

acabavam interferindo de maneira mais violenta e mais opressora, justificando violência com 

violência. 

Ao longo do século XX já teriam sido notados os maiores atos terroristas da história, 

sendo eles firmados por governos autoritários que, com o intuito de difundir uma raça 

suprema, acabaram por exterminar judeus, gays, negros e estrangeiros de forma mecânica. A 



 

partir destes fatos o mundo tomou proporção das atrocidades que o homem seria capaz de 

fazer para poder difundir ideias. 

Passadas, mas jamais esquecidas, as violações humanitárias no século XX, a América 

realmente descobriu o que era terrorismo da maneira mais inesperada, que ceifou a vida de 

milhares de inocentes, com ao World Trade Center. 

A partir daí deu-se início a uma caçada antiterrorista, tanto na legislação internacional, 

como nos combates bélicos. 

Ainda que a falta de nomenclatura ou conceptualização de terrorismo traga deficiência e 

insegurança jurídica a se ter como indicação o tipo penal especifico, observa-se que o direito 

penal aplicado não pune crime sem lei anterior que os defina e que simples menção de 

terrorismo em qualquer de suas leis, não faz com que sua punição seja válida ou evidenciada. 

Como já dito, os crimes de terrorismo se confundem com outros do Código Penal, o que 

deve ser analisado e reavaliado de forma geral, definindo os sujeitos ativos, as motivações, 

bem como as armas e o modus operandi. 

Por fim, se ressalva a omissão do Estado e dos demais órgãos de jurisdição quanto ao 

tema. É improvável que um Estado democrático se abstenha da jurisdição do terrorismo. 

Na história brasileira sofremos com a opressão, violência e medo desde os anos 60, esse 

tipo de disseminação não deveria ter sido omitido durante tantos anos, independentemente de 

Tratados e Convenções já ratificados. A legislação brasileira fica de maneira defasada e a 

deriva omissiva em relação ao terrorismo e aos Direitos Humanitários. Fica nítido que, com o 

terrorismo, o alcance dos seus objetivos fica mais claro, e até o atual momento eles estão 

sempre conseguindo alcançá-los. 
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Resumo 

 Observa-se que cada vez mais tem se tornado importante o incentivo da aplicabilidade dos 

acordos judiciais, haja vista a incessante provocação do judiciário, que já não tem suportado o 

grande número de processos que tem alcançado. O presente trabalho aborda preliminarmente a 

conceituação dos institutos da conciliação e da mediação, abordando posteriormente as 

dificuldades encontradas para a concretização desses meios de resolução de conflitos 

jurídicos, bem como, uma análise quanto as formas e técnicas que podem ser empregadas para 

sua melhoria, dado o objetivo de buscar uma melhor efetivação, a fim de que passem a 

auxiliar a Justiça de maneira expressiva na busca da resolução dos conflitos e da pacificação 

social. 

 

Palavras-chave: Conciliação. Mediação. Resolução dos Conflitos Jurídicos. 

 
1 Introdução 

Observa-se que cada dia mais, o Estado tem trabalhado em cima e apoiado a conciliação 

e a mediação, tendo em vista o grande número de processos que tem se aglomerado no 

Judiciário. Assim, detém-se que a conciliação e a mediação tem sido um dos métodos mais 

viáveis, considerando que os processos não possuem tempo determinado, persistindo a 

expectativa de um resultado por muitos anos, não se sabendo ao qual, quando haverá uma 

decisão. Além disso, o fato de que o Judiciário tem sido provocado muitas vezes por lides 

desnecessárias, acaba por agravar a crise em que a Justiça se encontra. 

Partindo dessa premissa, o incentivo da busca pela aplicação dos institutos é de que 

além de ocorrer o desvio da espera indeterminada, a conclusão é de que o Judiciário aos 

poucos, conseguirá livrar parte dos processos que possui acumulado, passando a existir a 

Justiça “ideal”, onde dá aos seus jurisdicionados a tutela na qual versa o sentido dos direitos 

assegurados, ou seja, um retorno célere diante da problemática que se busca solução. 

Diante disso a problemática do trabalho versa sobre a dificuldade encontrada para que 

ocorram os acordos e em sua fonte, o que tem causado essa dificuldade. A partir disso, a 

busca passa a ser em torno de métodos e técnicas que podem ser aplicados e utilizados pelos 

conciliadores e mediadores para a tentativa de majoração das estatísticas, que inclusive, são 

bem poucas. 

Para tais conclusões, visa-se a utilização de procedimento exploratório através de método 

de abordagem bibliográfico, cujo qual, objetiva a análise em torno do tema do trabalho através 



 

de estudos diversificados na literatura e artigos já publicados, a fim da constituição da 

resposta diante do que tange o problema diagnosticado. 

 

2 A Mediação 

No que concerne os meios alternativos de resolução de conflitos, a mediação se 

enquadra como um deles. Assim, tal instituto não se enquadra tão só na dogmática da 

concretização de um acordo, mas além disso, se enquadra em um meio de reestabelecer o 

diálogo e a boa convivência entre os litigantes, o que se dá, através da figura de um mediador. 

A palavra mediar advém do latim mediare, possuindo o significado: “Ficar no meio de 

dois pontos, no espaço, ou de duas épocas, no tempo; Pertencer à média” (MEDIAÇÃO, 2016). 

Assim, a mediação possui como objetivo a presença de um terceiro para a resolução de 

um conflito: 

 
A mediação é um processo informal de resolução de conflitos, em que um terceiro, 

imparcial e neutro, sem o poder de decisão, assiste às partes, para que a 

comunicação seja estabelecida e os interesses preservados, visando ao 

estabelecimento de um acordo. Na verdade, na mediação, as partes são guiadas por 

um terceiro (mediador) que não influenciará no resultado final. O mediador, sem 

decidir ou influenciar na decisão das partes, ajuda nas questões essenciais que 

devem ser resolvidas durante o processo (RODRIGUES JÚNIOR, 2007, p. 50). 

 

Logo, entende-se que o instituto da mediação surge com o objetivo de que um terceiro 

assista às partes até que estas cheguem a um acordo em comum para a solução do conflito 

litigado. Assim, há a preservação da busca de uma aproximação entre as partes e a formação 

de um diálogo entre elas, para que se discuta o conflito e possam ser levantas as controvérsias 

existentes. 

Há ainda que se ressalvar que a busca não é de discussões e acusações, a mediação 

busca a paz necessária para que as partes tenham um bom diálogo e se conscientizem de que 

essa busca não é algo negativo, podendo assim, lhes acrescentar uma solução rápida e a 

resolução de um conflito sem uma litigação, dando ênfase à pacificação social. 

 

2.1 O Mediador  

Trata-se de terceira pessoa escolhida ou aceita pelas partes, para conduzir as sessões de 

mediação. 

Lília Maria de Morais Sales, define: 

 
[...] terceiro imparcial que auxilia o diálogo entre as partes com o intuito de 

transformar o impasse apresentado, diminuindo a hostilidade, possibilitando o 



 

encontro de uma solução satisfatória pelas próprias partes para o conflito. O 

mediador auxilia na comunicação, na identificação de interesses comuns, deixando 

livres as partes para explicarem seus anseios, descontentamentos e angústias, 

convidando-as para a reflexão sobre os problemas, as razões por ambas 

apresentadas, sobre as conseqüências de seus atos e os possíveis caminhos de 

resolução das controvérsias (MENEGHIN; NEVES, 2016, p. 10). 

 

Assim, no mesmo norte, define que o mediador deve possuir algumas características: 

[...] deve o mediador ser capaz de entender o conflito (ambiente em que ocorre o conflito), ser 

paciente, inteligente, criativo, confiável, humilde, objetivo, hábil na comunicação e imparcial 

com relação ao processo e ao resultado (MENEGHIN; NEVES, 2016, p. 11). 

Diante disso, no que tange tal desempenho, o CNJ, exige que possua alguma graduação 

há pelo menos dois anos, bem como, possua capacitação por meio de curso realizado em 

entidades credenciadas. 

De tal maneira, cabe ao mediador a constituição de tais técnicas para o melhor 

desenvolvimento e alcance dos objetivos do instituto. Além disso, há que destacar que por mais 

que o CNJ atribua tais exigências para o cargo, não é tão só, o mediador deve estar apto a 

sempre aprender, a buscar diversidade de métodos e condições para que consiga envolver as 

partes, instituir a mediação entre elas antes de qualquer outra providência, para que assim seja 

possível a concretização de um acordo. 

 

2.3 A Conciliação 

Advém, do latim cociliare, admitindo o significado: “Pôr(-se) de acordo, pôr(-se) em 

harmonia; congraçar(-se); 2 Combinar(-se), harmonizar(-se); 3 Aliar(-se), unir(-se); 4 Atrair, 

captar, conseguir, granjear”(MEDIAÇÃO, 2016). 

Tão logo, define-se como a presença de um terceiro, o qual intervêm na problemática 

existente entre as partes, a fim de que se encontre o caminho viável para o acordo: 

 

O terceiro interventor (conciliador) atua como elo de ligação. Sua finalidade, (...) é 

levar as partes ao entendimento, através da identificação de problemas e possíveis 

soluções. Ele não precisa ser neutro [diferentemente do mediador], ou seja, pode 

interferir no mérito das questões. O conciliador não decide o conflito, ele pode 

apenas sugerir decisões; a decisão cabe às partes (CMAJ, 2016). 

 

Outrossim, conclui-se que a conciliação dá maior poder ao terceiro, podendo este, 

interferir na problemática e conjuntamente buscar a solução do conflito diante das propostas 

apresentadas pelos envolvidos, porém, cabendo somente a estes a aceitação da solução. 

Além disso, ressalta-se que a conciliação pode ocorrer na via judicial, tratada como 

endoprocessual, quanto na extrajudicial, chamada também de extraprocessual. Antônio Cintra, 

Ada Pellegrini e Cândido Dinamarco, mencionam que: 



 

[...] a conciliação pode ser extraprocessual ou endoprocessual. Em ambos os casos, 

visa a induzir as pessoas em conflito a ditar a solução para a sua pendência. O 

conciliador procura obter uma transação entre as partes, ou a submissão de um à 

pretensão do outro, ou a desistência da pretensão. Tratando-se de conciliação 

endoprocessual, pode-se chegar à mera (CINTRA, 2007, p. 34). 

 

desistência da ação, ou seja, revogação da demanda inicial para que o processo se 

extinga sem que o conflito receba solução alguma (CMAJ, 2016). 

 

Diante das formas de conciliação, a distinção existe apenas entre as realidades, não 

afetando a integridade dos acordos realizados. Tão logo, a busca se dá pela melhor forma de se 

concretizar um acordo, existindo contato e diálogo entre as partes, com o terceiro que interfere 

de forma positiva para que o objetivo seja alcançado. 

 

2.4 O Conciliador 

É um terceiro imparcial cuja função é interferir na comunicação entre as partes 

envolvidas, objetivando soluções para o litígio. 

Neste sentido: 

 
O conciliador é um terceiro imparcial que auxilia as partes na obtenção de um 

acordo que seja vantajoso para ambas as partes. Ou seja, o conciliador deve atuar 

com imparcialidade, não deve tomar partido de qualquer das partes e não deve se 

mostrar favorável a uma ou a outra. Ao conciliador não incumbe julgar os interesses 

e propostas das partes e muito menos dar orientação legal aos mesmos, ou seja, não 

deve dizer quem tem razão, e isso deve ser reiteradamente esclarecido para as 

partes, o papel do conciliador é ajudar a dialogar, e não emitir opiniões sobre os 

assuntos tratados pelas partes (AMARAL, 2011). 

 

A formação do conciliador, é a mesma exigida do mediador, ou seja, que seja graduado 

há pelo menos dois anos e possua capacitação através dos cursos de entidades credenciadas do 

CNJ (Conselho Nacional de Justiça). 

 

2.4 A Necessidade do Redirecionamento das Causas Judiciais à Conciliação e Mediação 

O Judiciário a cada dia vem sendo provocado por demandas judiciais, as quais, demoram 

anos para ter uma decisão final. Além disso, observa-se que tais demandas levam a inimizade e 

a disputa, não atingindo o objetivo da justiça, tal qual, a pacificação social. 

Neste contexto Cintra, Grinover e Dinamarco, entendem: 

 
Abrem-se os olhos agora, todavia, para todas essas modalidades de soluções não-

jurisdicionais dos conflitos, tratadas como meios alternativos de pacificação social. 

Vai ganhando corpo a consciência de que, se o que importa é pacificar, torna-se 

irrelevante que a pacificação venha por obra do Estado ou por outros meios --, desde 

que eficientes (MARDEGAN, 2010). 

 

 



 

Passa-se assim, ao fundamento social do que concerne a concretização de acordos, qual 

seja, a função de pacificação social. Tal ideia institui-se a partir da realidade de que uma 

sentença normalmente atinge caminhos autoritários, gerando repúdio, que posteriormente 

prejudica a fase de execução. Além disso, a sentença gera a limitação da solução do que é 

litigado, considerando que não pacifica, tornando por muitas vezes, uma situação de 

desconforto ainda maior. Deve-se assim, ser perdida a ideia de uma justiça tradicional que 

julga através de uma sentença que se dirige ao passado, devendo passar a existir a ideia de 

uma justiça informal que se dirige para o futuro, tendo o objetivo de compor e conciliar, para 

que assim se perca a ideia de tensões e rupturas entre as partes (LOBÃO, 2010). Por vezes, mais 

que isso, chega-se à conclusão de que o judiciário é invocado de modo desnecessário, onde 

direitos são evidentes, mas as partes não os reconhecem. Nesse ensejo, levando-se em conta a 

forma que o Judiciário tem sido provocado, a busca de ideais para sua solução é cada vez 

maior. Baccelar (2012), assim destaca: 

 

Percebendo a realidade de que as causas, em sua quase integralidade, estão no Poder 

Judiciário e de que cada vez mais o cidadão tem ajuizado ações – muitas vezes 

desnecessárias – destinadas a regular suas relações sociais, o CNJ começa a traçar 

diretrizes que integram a política judiciária relativa ao tratamento adequado dos 

conflitos e que, bem conduzida, garantirá a sustentabilidade e a eficiência do 

sistema. 

 

Ainda, considerando que muitos dos litígios possuem soluções evidentes e não 

necessitam do Judiciário, o incentivo dos meios alternativos deve ser ainda maior, 

considerando que se assim o forem, além de terem uma solução célere, farão com que o 

Judiciário possa dar o devido impulso aos litígios que precisam de instrução e intermediação 

do Juiz. 

No mesmo contexto, Baccelar (2012, p.48) complementa: 

 
Constata-se, muitas vezes, desnecessária a busca por solução do conflito perante o 

Poder Judiciário e que parte significativa dessas causas ajuizadas poderia ser 

administrada diretamente pelos interessados (negociação) ou solucionada de 

maneira extrajudicial mais adequada (mediação ou arbitragem). 

 

Além disso, de tal forma o fundamento passa a ser o de que além da busca de retirar 

demandas do poder Judiciário por conta de sua superlotação, uma nova perspectiva em 

relação ao Direito, aos poucos conseguirá tomar a consciência de legisladores, membros do 

Judiciário e doutrinadores de forma plena. 

A questão se encontra na litigiosidade, na busca e demonstração de que a Justiça 

soluciona os problemas de maneira qual, usando a balança entre o que é conveniente, entre o 

que é justo e iguala as partes, porém, que não é esse o efeito e sentimento que causa. As 



 

demandas acabam atacando a rivalidade e a moral, fazendo com que as partes e até mesmo 

advogados, acabem criando ódio entre si e não a busca satisfatória de direitos. 

Plausível torna-se a busca e apoio aos institutos, dado qual, sua principal função, a 

pacificação social, onde as demandas deixam de buscar brigas, acusações e o direito 

imperativo, passando a buscar o diálogo, o respeito e a harmonia. 

 

2.5 A Dificuldade Enfrentada para a Aplicação dos Institutos 

Pela história sabe-se que o ser humano sempre foi dotado de espírito de 

competitividade. Além de que, assim como representado por Nietszche, o mundo é marcado 

por uma competição inextinguível. 

Nos litígios, o que mais se vê é a busca do “eu” venci; “eu” detenho a razão ou até 

mesmo o travado desafio de quem vai ganhar. 

Nos cursos de Direito, no dia-a-dia, em meio a advocacia, vê-se que os profissionais 

vêm sendo preparados para determinada disputa, ninguém cede. Cada vez mais vivencia-se a 

realidade da busca do que se quer e como se quer, não há diálogo, não há acordo. 

De acordo com KazuoWatanake: 

 
O grande obstáculo, no Brasil, à utilização mais intensa da conciliação, da 

mediação e de outros meios alternativos de resolução de conflitos, está na formação 

acadêmica dos nossos operadores de Direito, que é voltada, fundamentalmente, 

para a solução contenciosa e adjudicada de conflitos de interesses. Vale dizer, toda 

ênfase é dada à solução de conflitos por meio de processo judicial, onde é proferida 

uma sentença, que constitui a solução imperativa dada pelo juiz como representante 

do Estado (AMARAL, 2011). 

 

Ademais, além da figura dos advogados, há a atitude das partes, o que majoritariamente 

não se diferencia. De forma ainda mais explícita, claramente, as partes enfrentam o processo 

como uma briga travada, fazendo com que tanto as tentativas de conciliação, como da 

mediação, tornem-se frustradas. 

O que torna um questionamento incessante é a ideia de que muitas vezes o direito 

referente ao litígio detém uma solução óbvia e até mesmo um responsável óbvio. Dessa 

maneira, a conclusão é de que muitas vezes essa realidade é evidente, mas que o ser humano 

diante do seu profundo “eu”, não o reconhece por motivos manifestamente estudados e 

fundamentados pela psicologia. 

Do livro Mediação e Solução de Conflitos, é possível extrair tal acontecimento através 

de estudo fundamentado pela psicologia: 

 

Há situações em que a recusa de um litigante em aceitar um acordo nitidamente 

satisfatório deve-se a emoções que bloqueiam a comunicação e suscitam, nesse 



 

indivíduo, a percepção de que a concordância poderá ser interpretada como 

demonstração de fraqueza (MOORE, 1998 apud FIORELLI; FIORELLI; JUNIOR 

MALHADAS, 2008, p. 19). 

 

Conforme explanado por André Gomma de Azevedo, subentende-se dessa forma que a 

sociedade em si busca o litígio em detrimento da solução: 

 

As partes consideram vitória sobre a outra como a única opção adequada. […] Ao 

tratar conflitos como um jogo de soma zero, frequentemente as partes em conflito, 

inadvertidamente abdicam de diversos interesses que possuem, como manutenção 

do relacionamento social pré-existente com a outra parte ou a resolução dos pontos 

controvertidos como objetivamente apresentados no início do conflito e não em 

razão de um acirramento de conflito que se expandiu, tornando-se ‘ndependente de 

suas causas iniciais’. A percepção de que se faz necessário em um determinado 

conflito que uma parte ‘vença a outra’ (jogo soma zero) – ‘objetivamente resolva os 

pontos em relação aos quais as partes divergem’ – faz com que as partes evitem 

esforços para prejudicar uma à outra e não necessariamente apenas para resolver os 

pontos controvertidos (AMARAL, 2011). 

 

Assim, é necessário partir do pressuposto de que deve ser esquecida a ideia de 

prejudicar o outro, bastando apenas o ideal de resolver o conflito existente, dando ensejo a 

busca de aprimoramento de uma cultura que supervaloriza a judicialização e dificulta os meios 

para concretização de acordos. 

 

2.6 Campanha do Conselho Nacional de Justiça 

No ano de 2006, o CNJ, através de sua então Presidente, Ministra Ellen Gracie, instituiu o 

projeto denominado como “CONCILIAR É LEGAL”, diante do objetivo de provocar na 

sociedade, a consciência das vantagens que podem ser obtidas na conciliação/mediação, além 

da redução do tempo na tramitação dos processos (STF, 2006). 

O Conselho Nacional de Justiça, tem apoiado e feito campanhas em prol da busca pela 

melhor efetivação da conciliação e mediação, considerando o número de processos que 

tomam o Judiciário a cada dia, além disso, é de observar a ideia que institui como missão: 

Contribuir para a efetiva pacificação de conflitos, bem como para a modernização, rapidez e 

eficiência da Justiça Brasileira (CNJ, 2016). 

Através da Resolução 125/2010, o CNJ instituiu métodos e critérios em relação à 

conciliação e mediação, partindo da premissa que antes de qualquer solução com cunho 

judicial, os órgãos judiciários, devem buscar a aplicabilidade de meios consensuais. Assim 

define seu art. 1º, parágrafo único: Aos órgãos judiciários incumbe, nos termos do art. 334 do 

Novo Código de Processo Civil combinado com o art. 27 da Lei de Mediação, antes da solução 

adjudicada mediante sentença, oferecer outros mecanismos de soluções de controvérsias, em 

especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a conciliação, bem assim prestar 



 

atendimento e orientação ao cidadão (BRASIL. Resolução 125, 2010). 

Passa-se de assim em diante, ao apoio e incentivo de meios alternativos que levem a 

satisfação e garantia dos direitos dos cidadãos. Evidente é a preocupação com a crise que tem 

tomado o Judiciário, considerando o acúmulo de demandas que levam a demora de uma 

decisão, bem como a busca da resolução de problemas que detém a possibilidade de consenso 

entre as partes, sem necessitar de uma decisão judicial. 

O Ministro Celar Peluzo, referiu-se: 

 
O mecanismo judicial, hoje disponível para dar-lhes resposta, é a velha solução 

adjudicada, que se dá mediante produção de sentenças e, em cujo seio, sob influxo 

de uma arraigada cultura de dilação, proliferam os recursos inúteis e as execuções 

extremamente morosas e, não raro, ineficazes. É tempo, pois, de, sem prejuízo 

doutras medidas, incorporar ao sistema os chamados meios alternativos de 

resolução de conflitos, que, como instrumental próprio, sob rigorosa disciplina, 

direção e controle do Poder Judiciário, sejam oferecidos aos cidadãos como 

mecanismos facultativos de exercício da função constitucional de resolver 

conflitos. Noutras palavras, é preciso institucionalizar, no plano nacional, esses 

meios como remédios jurisdicionais facultativos, postos alternativamente à 

disposição dos jurisdicionados, e de cuja adoção o desafogo dos órgãos judicantes e 

a maior celeridade dos processos, que já serão avanços muito por festejar, 

representarão mero subproduto de uma transformação social ainda mais 

importante, a qual está na mudança de mentalidade em decorrência da participação 

decisiva das próprias partes na construção de resultado que, pacificando, satisfaça 

seus interesses (SCHRODER; PAGLIONE, 2016). 
 

Parte-se assim, de uma nova perspectiva no Processo Judicial Brasileiro, obtendo lugar, 

a busca pela paz social, pela desjudicialização e minoração dos conflitos jurídicos. 

Observa-se que grande tem sido o incentivo e a realização de atividades e desafios para 

que sejam aplicados os métodos propostos pelo CNJ. Dentre eles, o referido projeto 

“Conciliar é Legal”, a cada ano leva o desafio ao Judiciário, premiando e estimulando àqueles 

que contribuem para a aproximação das partes, para a comunicação e a efetiva pacificação 

social. 

 

2.7 Métodos para a Busca da Efetivação dos Institutos 

Diante dos problemas encontrados para a aplicação da conciliação ou mediação, 

considerando que os litígios muitas vezes afetam mais que o material, passou-se a buscar 

métodos e formas para que os meios alternativos apoiados e instituídos pelo CNJ possam se 

efetivar. 

Assim sendo, para que haja maior probabilidade da efetivação, passa-se a existir a 

necessidade de cooperação entre dois sujeitos, o juiz e o advogado. Questiona-se, por que o 

advogado? E tão logo, por que o juiz? 

Quando a referência é um advogado, a ideia a que se tem, é que este ajuda a promover a 



 

Justiça e consequentemente, ajuda na resolução dos conflitos. Logo, diante dessa perspectiva, 

passa a ter o advogado uma função social e o dever de zelar pela Justiça de forma a gerar a 

pacificação entre indivíduos. 

Assim expressou Neto Souza: “O papel do advogado na atividade de mediação é tão 

fundamental quanto a presença desse profissional na própria administração da Justiça, como 

constitucionalmente se reconhece” (NETO SOUZA, 2000, p. 41). 

Mais que isso, existe a necessidade de que o advogado, assim como o juiz, saiba 

explorar a ideia da negociação de um litígio; que saiba admitir a ideia de não ter suas teses 

analisadas e reconhecidas pela Justiça, bem como, saiba renunciar à ideia de ter a citação de seu 

nome ou alguma publicação em revistas de jurisprudências (NETO SOUZA, 2000, p. 41).  

Ademais, como já mencionado, o advogado possui característica de incentivador da resolução 

dos conflitos e não é só. Não se pode admitir a ideia de que o advogado possui a função 

litigiosa de resolver conflitos, assim como define o art. 2º, 

§1º do Estatuto da Advocacia, o advogado exerce função social (BRASIL. Lei n. 8.906, 

1994). 

Dessa forma, envolve-se a paz social, a composição de conflitos sem que haja disputa de 

interesses e consequentemente, haja uma resposta rápida para os anseios daquele que litiga. 

Soriano assim esposou: 

 

Cresce com o tempo e ressalta o valor da função social e de serviço público da 

advocacia o caráter de mediação social que possuem os advogados. Temos, talvez, 

a ideia do advogado como defensor judicial, o advogado no ‘parquet’, postulando 

os direitos de seu cliente. Esta ideia não corresponde à realidade. Os advogados são 

mais mediadores sociais que outra coisa; ‘ensu bufete’ orienta o cliente e resolve 

seus problemas, formulando propostas que não passam pelo crivo judicial. Em 

grande medida, o advogado é um mediador ou árbitro, realizando uma tarefa muitas 

vezes silenciosa, e que não sai à superfície, mas tremendamente importante 

qualitativa e quantitativamente para a eficácia do Direito (SORIANO, 1997, apud 

NETO SOUZA, 2000. p. 42). 

 

No mesmo contexto, enquadra-se o desempenho do Juiz em relação à Justiça e a forma 

com que conduz os litígios. Não existe a possibilidade de desconsiderar sua influência na 

efetivação de tais meios alternativos, considerando pois, ser àquele que dá impulso a tutela 

jurisdicional. 

Extrai-se ainda que, necessária se faz a fala inicial do magistrado na audiência, pois esta 

tem o poderio de penetrar na consciência dos indivíduos. 

Bem como refere, Kazuo Watanabe: 

 
[...] a mentalidade forjada nas academias e fortalecida na práxis forense é aquela já 

mencionada, de solução adjudicada autoritativamente pelo juiz, por meio de 

sentença, mentalidade essa agravada pela sobrecarga excessiva de serviços que têm 

os magistrados (os juízes cíveis da Capital do estado de São Paulo recebem, 



 

anualmente, cerca de 5.000 novos processos). Disso tudo nasceu a chamada cultura 

da sentença, que se consolida assustadoramente. Os juízes preferem proferir 

sentença ao invés de tentar conciliar as partes para a solução amigável dos 

conflitos. Sentenciar, em muitos casos, é mais fácil e mais cômodo do que pacificar 

os litigantes e obter, por via de conseqüência, a solução dos conflitos (AMARAL, 

2011). 

 

Constitui-se dessa forma, que a busca pela eficácia dos institutos também condiz com a 

forma com que o Juiz os trata, pois quando da sua posição a favor ou não da aplicação dos 

métodos alternativos de resolução dos conflitos é que haverá a influência para que a resposta 

seja positiva ou negativa. 

Neto Souza define que “o movimento do magistrado/mediador, bem efetuado, é um 

grande passo à solução do problema, mormente se as partes já tiverem sido devidamente 

orientadas por seus conselheiros jurídicos” (NETO SOUZA, 2000. p. 48). 

Dessa forma, há a junção do que concerne ao advogado e o que concerne ao juiz, que se 

desempenhado de forma eficaz, é capaz de evidenciar grande avanço para a concretização de 

uma solução. 

No que tange a relação juiz x advogado, refere ainda, Souza Neto: 

 
Entretanto, a premissa desse trabalho está em atuar o magistrado e os advogados, 

dentro do processo, tal como o mediador ortodoxo, buscando ajudar as partes a 

examinar seus interesses e necessidades e a negociar uma troca de promessas e a 

definição de um relacionamento que venha a ser mutuamente satisfatório e possa 

corresponder aos padrões de justiça de ambos (MOORE, 1988, apud SOUZA 

NETO, 2000. p. 51). 

 

Nessa dogmática, a American Arbitration Association impõe características cujos 

advogados e juízes que possuem convívio com os institutos, devem procurar seguir, tais como: 

a facilitação da comunicação; o diálogo para que sejam examinados os problemas diante de 

perspectivas, o auxílio para certas definições e a busca de opções que satisfaçam o direito das 

duas partes, dando ensejo a um acordo justo; bem como, o desenvolvimento das negociações 

diante de sugestões adequadas para seu encaminhamento (MOORE, 1988, apud SOUZA 

NETO, 2000). 

De forma complementar, cita Rozane da Rosa Cachapuz: 

 

Para atingir se objetivo final de conciliar as partes, ou transformar o conflito, é 

necessário que ponha em prática algumas habilidades essenciais para chegar a seu 

êxito, tais como: melhorar a comunicação; apontar os pontos convergentes e 

divergentes; buscar alternativas de solução; restaurar a identidade; devolver a 

autonomia; sinalizar para um relacionamento futuro; assistir a negociação 

(CACHAPUZ, 2011. p. 67). 

 

Ademais, além, da tratativa em relação às formalidades, ao diálogo e atitudes 

empregadas, busca-se a adequação ao ambiente, a harmonia e a busca satisfatória da paz 



 

social, crendo que, profundamente há o envolvimento do psicológico do ser humano. 

 

Nessa perspectiva, há ainda que avaliar o que se refere à disposição psicológica das 

partes, cabendo ao mediador/conciliador ter uma panorama além do que refere 

realização de acordo, assim, devendo levar em consideração o nível de emoção, a 

comunicação e toda extensão de comportamentos negativos que podem influenciar 

a concretização da negociação (RAPPORT, apud SOUZA NETO, 2000. p. 56). 

 

Torna-se necessária tal cautela, a partir da vivência de que as partes comparecem em 

audiência pautadas em uma batalha travada, deixando até mesmo de cumprimentar-se. Além 

disso, observa-se que muitas vezes tais atitudes acabam por contaminar advogados e juízes, 

prejudicando ainda mais a possibilidade de pacificação entre as partes (NETO SOUZA, 2000. p. 

56). 

Assim,é possível extrair através de diversos elementos, que por trás da frase “meios 

alternativos de resolução de conflitos” ou “acordo entre as parte”, existem diversas realidades 

a serem observadas e tratadas. Um dos principais elementos que prejudicam as concretizações, 

refere-se a cultura brasileira que valoriza a judicialização e que busca o entrave. Dessa forma, 

é preciso que se perca essa visão de judicialização, devendo assim, passar a ser valorizada e 

incentivada a cultura dos meios alternativos, passando dessa forma, a proporcionar à 

sociedade uma cultura de paz e de harmonia, ou seja, a incessante batalha para tais 

acontecimentos não pode se perder, devendo ser constante o trabalho do mediador/conciliador 

em não só buscar o melhor acordo, mas analisar as condições que cercam o ambiente no qual 

busca sua concretização. 

 

3 Conclusão 

A conclusão é tamanha, diante das necessidades para a concretização da conciliação e 

mediação, considerando os empecilhos que as tomam e além disso, o recomendável para que 

sejam aplicadas. 

Diante do breve apresentado, vê-se que atualmente a justiça carece da paz social de que 

dizem que é revestida, carece da visão de que possui como função solucionar os problemas, e 

não criar entraves, rixas, competições. 

Mais que às partes, há a necessidade de conscientização e aplicabilidade de 

fundamentos no que tange à advocacia, considerando que porcentagem de acordos frustrados 

ocorrem por conta da busca do litígio. Bem mais que, a atitude harmônica e apoiadora do 

magistrado/conciliador/mediador, no momento da audiência dando incentivo ao acordo e a 

busca de meios que auxiliem as partes, buscando deixar de lado a ideia de que um litígio deve 

e tão somente ser findado com uma sentença. 



 

Assim sendo, admite-se a busca de uma solução, de uma concretização pautada na paz 

social, sem a acusação de quem ali está ganhando ou perdendo, quem ali sairá melhor ou pior, 

mas a busca justa que se iguala e se justifica entre as partes. 

Não foge assim, ao que propõe o Conselho Nacional de Justiça, diante das campanhas e 

do apoio dado à busca dos meios consensuais para entendimento entre as partes. 

Conforme observa-se no dia-a-dia, as dúvidas em relação aos meios são evidentes, além 

da pouca expectativa quanto a sua aplicabilidade, o que não significa que num futuro não 

possa ter êxito. 

A ideia é de que a Justiça evolua e busque meios alternativos para seu auxílio, em sendo 

assim, institutos que possam levar a uma “nova era”, a uma nova visão, ou seja, mais que a 

busca do desafogamento do Judiciário, uma busca de que a sociedade consiga visualizar 

melhor seus problemas, de que possa ter diálogo e harmonia e então nem que minimamente, 

possa conquistar a pacificação social de que tem carecido há tantos anos, conclusão que se 

detém diante do número de demandas que só crescem em detrimento das que são 

solucionadas. 
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Resumo 

O artigo, ora apresentado, busca lançar alguns apontamentos para reflexão sobre a atuação do 

assistente social no Poder Judiciário, discorrendo sobre um breve resgate histórico da inserção 

do Serviço Social no Poder Judiciário brasileiro, e, por conseguinte, categorias para análise 

desta atuação no contexto da contemporaneidade. Tais categorias que refletem sobre os 

desafios do assistente social frente às demandas que perpassam o Poder Judiciário, se 

destacam pelas considerações extraídas acerca da identificação da relação do assistente social 

com o Poder Judiciário enquanto instituição empregadora, bem como pelas ponderações sobre 

a área de atuação do assistente social neste espaço sócio-ocupacional, assim como no que se 

refere à análise da interdisciplinaridade e intersetorialidade neste campo. Neste diapasão, 

tornou-se elementar lançar-se aos desafios de refletir sobre as particularidades da atuação do 

assistente social neste âmbito à partir dos princípios do Projeto Ético Político Profissional do 

Serviço Social e da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Como 

procedimento metodológico adotou-se a pesquisa bibliográfica com a discussão de autores 

que retratam a atuação do assistente social no Poder Judiciário frente às determinações da 

autoridade judicial, fortemente marcadas pelo autoritarismo e outros deslindes. A partir da 

análise bibliográfica, percebeu-se que a baixa articulação e discussão coletiva potencializa a 

progressiva perda da direção social do trabalho interdisciplinar e consequentemente a não 

efetividade do exercício dos direitos sociais. 

 

Palavras-chave: Atuação do Assistente Social. Poder Judiciário. Interdisciplinaridade. 

Direitos Sociais. 

 

1 Introdução 

Este artigo está embalado pelo interesse desta profissional na interdisciplinaridade do 

trabalho que envolve profissionais com formação em Direito e Serviço Social no âmbito do 

Poder Judiciário, vez que, diante o título de bacharel em Direito viu-se instigada a ingressar 

no curso de Serviço Social. 

O intuito deste artigo é lançar reflexões sobre a atuação do assistente social no Poder 

Judiciário percorrendo caminhos investigativos sobre a identificação de demandas que 

perpassam a matéria de Serviço Social neste espaço sócio- ocupacional, bem  como apontar   

para a análise da interdisciplinaridade e intersetorialidade neste campo e assim desvendar a 

eficácia da atuação do assistente social no poder judiciário frente ao exercício dos direitos 

sociais. 

Tal análise ganha maior destaque a partir do momento em que se remete a apontar 

limites e possibilidades desta atuação frente aos desafios à consolidação do projeto ético-

político profissional do assistente social, bem como dos direitos sociais legalmente instituídos à 



 

partir da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Nesse sentido as 

considerações de Evelina Dagnino: “Estamos usando o termo projetos políticos num sentido 

próximo da visão gramsciana, para designar os conjuntos de crenças, interesses, concepções 

de mundo, representações do que deve ser a vida em sociedade, que orientam a ação política 

dos diferentes sujeitos” (DAGNINO, 2004). 

Com relação aos procedimentos metodológicos, esta pesquisa deu-se de forma qualitativa 

e bibliográfica. Qualitativa porque, não se volta para análises de números específicos, mas 

para a compreensão das relações entre os indivíduos (MINAYO, 2002, p. 101). 

Bibliográfica ao passo em que se utilizou de livros, revistas, periódicos, sites científicos, 

com a intenção de saber o que já foi escrito sobre o tema, no sentido de estabelecer um 

diálogo crítico com os autores. 

Como perspectiva crítica, adotou-se o materialismo histórico, a partir do qual se analisa 

o objeto de estudo em articulação com as transformações sociais decorrentes da crise 

estrutural do sistema mundial do capital e com as “supostas saídas” a esta crise, encampadas 

por grupos que detém a hegemonia do poder. 

Registre-se ainda que, apesar deste artigo retratar a atuação do assistente social em 

âmbito sociojurídico215, optou-se por restringi-la à esfera do Poder Judiciário, não abrangendo 

a atuação do assistente social junto ao Ministério Público, Defensoria, Instituições de 

Acolhimentos, Penitenciárias ou outros. 

 

A denominação sociojurídico, de acordo com Eunice Teresinha Fávero: [...] tem sido 

disseminada no nosso meio profissional como síntese de trabalhos diários efetuados 

nas áreas judiciária, prisional, segurança, Ministério Público, Defensoria e mesmo 

nos sistemas de proteção e de acolhimento: abrigos de crianças e ‘internatos’ de 

jovens, entre outros. Ou seja, organizações que desenvolvem ações, por meio das 

quais se aplicam sobretudo as medidas decorrentes de aparatos legais, civil e penal, e 

onde se executam determinações deles derivadas. Serviço Social no campo 

sociojurídico: possibilidades e desafios na consolidação do projeto ético-político 

(FÁVERO 2012, p. 122). 

 

Elegeu-se, neste artigo, uma estrutura no sentido de no primeiro capítulo apontar 

algumas considerações sobre a atuação do assistente social no poder judiciário, refletindo 

sobre a área de atuação deste profissional neste espaço sócio- ocupacional. No segundo 

capítulo, retratar a interdisciplinaridade e a intersetorialidade neste campo. No terceiro 

capítulo, apontar algumas considerações à respeito da (in)eficácia da atuação do assistente 

social no poder judiciário frente ao exercício dos direitos sociais. E, por derradeiro, algumas 

considerações finais. 

 



 

2 A Atuação do Assistente Social no Poder Judiciário Brasileiro 

Quanto à gênese do trabalho do assistente social no Poder Judiciário, esta se deu com a 

fundadora do Serviço Social, Mary Ellen Richmond, nas décadas de 1920 e 1930, sendo que 

no Brasil, esse foi um dos primeiros espaços sócio-ocupacionais da profissão. 

Nesse sentido Maria de Souza Rodrigues expõe: 

 
A história da profissão revela que o trabalho do Assistente Social no Campo Jurídico 

teve sua gênese com Mary Richmond nas décadas de 20 e 30, quando se dedicava à 

propaganda a favor dos tribunais de infância, à organização da caridade e a medicina 

social. (Richmond, 1954:05). No Brasil, esse foi um dos primeiros espaços de 

trabalho, quando em 1940, foi contratada a primeira Assistente Social para 

intervenção direta no Judiciário Paulista (RODRIGUES, 2006, p.57.) 

 

Cabe apontar aqui, que no Brasil, o Serviço Social adentrou no Poder Judiciário apenas 

em uma das expressões da questão social, (IAMAMOTO, 2001) ou seja, através da Lei 2.059 de 

1924, que marcou a criação do Juízo Privativo de Menores, em São Paulo-SP, bem como pela 

problemática considerada na época como as que envolviam os denominados “menores 

infratores” (FÁVERO, 1999, p. 22). 

O que se observava na prática do trabalho do assistente social no Poder Judiciário, é de 

que tratava-se de uma profissão inicialmente vinculada a uma matriz teórica de cunho 

positivista, eminentemente feminina e, portanto, numa sociedade machista, com trajetórias de 

subalternidade, acoplada, inicialmente aos propósitos caritativos da Igreja Católica 

(CARVALHO, 1982, p. 193). 

A história da atuação do assistente social no Poder Judiciário revela-o, nos seus 

embrionários passos, um profissional enquanto “os olhos e os braços” do juiz, perfazendo-se 

um “assistente do juiz”. 

E, nesta análise da inserção do Serviço Social no Poder Judiciário, Silvia Alapanian 

assevera ainda: 

 

Desde então o Serviço Social trilhou um caminho que consolidou a profissão como 

o núcleo do que se chama hoje de equipe técnica, responsável por oferecer 

subsídios para que o juiz possa tomar a sua decisão, auxiliando-o a operacionalizar 

a justiça através de atividades como triagem, encaminhamentos, orientações, 

aconselhamentos, entre outros (ALAPANIAN; MOREIRA, 2008, p. 18). 

 

O Serviço Social adentrou o Poder Judiciário, numa conjuntura de Estado Liberal, para 

satisfazer aos interesses institucionais, cujas atribuições do assistente social eram a de fazer 

inquérito social, dar um parecer com viés puramente descritivo das condições econômicas dos 

sujeitos indicados no processo judicial e somente quando solicitado pelo juiz, atado a mero 

executor de sindicâncias das situações de “menores”, restringindo-se a sua atuação na busca 



 

de “verdades” judiciais, com procura de provas para comprovações de culpas exclusivas das 

famílias por suas próprias miserabilidades. 

Nessa conjuntura, pode-se dizer que nas décadas de 1940 e 1950 o Serviço Social é 

marcado principalmente pelo tecnicismo, com influência da psicanálise e da sociologia de 

base positivista e funcionalista/sistêmica (FARIA, 2010). 

É no início de 1960 que o ideário da atuação do assistente social começa a ser repensado 

na profissão, “quando em meio à efervescência política, setores do Serviço Social começam a 

questionar sua prática a partir do movimento de reconceituação. Meirice Fernandes de Farias 

assim expõe: “O Movimento Reconceituação é tido como marco inicial e decisivo para um 

novo repensar do Serviço Social Latino-Americano, particularmente no Brasil. Direções do 

processo de Renovação no pós 64: Modernização conservadora cujo fundamento teórico 

metodológico é a sociologia funcionalista. Reatualização do Conservadorismo respectiva 

teórico- metodológica, a Fenomenologia. Intenção de Ruptura com o Serviço Social 

conservador – interlocução com o marxismo, primeiro sem Marx, depois assumindo um resgate 

da inspiração marxista voltado para a interpretação da sociedade e da profissão, numa 

perspectiva de totalidade social (CARVALHO, 1982; NETTO, 1991 apud FARIAS, 2013).  

Para referendar, publicamente, o rompimento da profissão com o Serviço Social 

Tradicional (PAULO NETTO, 2005), inicia-se em 1979, especificamente no III Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais (CBAS), o que se denominou de “Projeto Ético-Político do 

Serviço Social” (PAULO NETTO 1999). 

A luta dos profissionais, dos movimentos sociais pela ampliação de direitos, bem como 

as próprias transformações do Poder Judiciário com a expansão da interpretação de direitos 

sociais a partir do viés dado com a Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, 

fez com que fossem legitimados direitos fundamentais, tais como os que se revelam nos 

valores sociais de cidadania, dignidade da pessoa humana, erradicação da pobreza e a 

marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, buscando-se promover o bem 

de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (BRASIL, 1988). 

Nesta conjuntura é a partir do Projeto Ético-Político do Assistente Social, de 1979, 

(expresso pela somatória, mas não só: do Código de Ética, da Lei que Regulamenta a 

Profissão e das Diretrizes Curriculares do Serviço Social). Nesse sentido as considerações de 

Marcelo Braz: Mas, afinal, o que é o Projeto ético-político profissional do Serviço Social? O 

termo projeto pode dar a ideia, extremamente legitima, de que haveria sistematização mais 

objetiva do mesmo, onde se suporia a existência de um documento único que o expressasse, a 



 

questão é mais complexa e envolve outros elementos, inclusive variados documentos políticos 

e legais afins à profissão, em torno de uma determinada valoração ética (BRAZ, 1996 apud 

CRESS, 1996). A atuação profissional vai se pautar nos princípios fundamentais de: 

 

I. Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas 

a ela inerentes - autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais; 

II. Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do 

autoritarismo; III. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa 

primordial de toda sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis sociais e 

políticos das classes trabalhadoras; IV. Defesa do aprofundamento da 

democracia, enquanto socialização da participação política e da riqueza 

socialmente produzida; V. Posicionamento em favor da equidade e justiça social, 

que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais, bem como sua gestão democrática; VI. Empenho na eliminação de 

todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à 

participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das diferenças; VII. 

Garantia do pluralismo, através do respeito às correntes profissionais democráticas 

existentes e suas expressões teóricas, e compromisso com o constante 

aprimoramento intelectual; VIII. Opção por um projeto profissional vinculado ao 

processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração 

de classe, etnia e gênero; IX. Articulação com os movimentos de outras categorias 

profissionais que partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos/as 

trabalhadores/as; X. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à 

população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência 

profissional; XI. Exercício do Serviço Social sem ser discriminado/a, nem 

discriminar, por questões de inserção de classe social, gênero, etnia, religião, 

nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, idade e condição física 

(CFESS, 2014).  

 

Ocorre, entretanto que, colidindo-se com a universalidade, integralidade, 

igualdade/liberdade, emancipação do cidadão e tantas outras garantias fundamentais (expressas 

pelo projeto ético-político profissional do assistente social e pelos direitos sociais legalmente 

constituídos historicamente pelos próprios trabalhadores através da Constituição Cidadã em 

1988), há acentuadamente a partir de 1990, a implementação das políticas de ajuste 

neoliberal. 

Nesse sentido, exige-se do assistente social que ele compreenda o neoliberalismo e o 

que ele ocasiona: um Estado mínimo que gera consequentemente a barbárie social, que 

coaduna com a privatização do patrimônio estatal, crescimento das taxas de desemprego, 

aumento das desigualdades, enxugamento dos gastos sociais, a Reforma da Previdência 

Social, a flexibilização das relações de trabalho, a refilantropização da assistência social, a 

institucionalização do voluntariado, etc. (SERRA, 2001)  

É por causa da limitação do Estado no que diz respeito às políticas públicas que o 

judiciário se depara cada vez mais com a “judicialização” da questão social. 

 

O conceito de judicialização pode ser entendido na obra de Luiz Werneck Vianna em 

que ele aponta: É, enfim, a essa crescente invasão do direito na organização da vida 



 

social que se convencionou chamar de judicialização das relações sociais. [...] 

Portanto, pode-se dizer que as novas circunstâncias históricas vividas a partir dos 

anos 1970, e que, entre outras características, se notabilizaram por desestruturar os 

mecanismos pelos quais a política welfareana afirmava o primado do bem-comum 

sobre a fragmentação mercantil, trouxeram à tona não apenas um vasto continente de 

atores e de direitos ainda não contemplados por políticas públicas, como também 

uma profunda deslegitimação das instituições governamentais para o desempenho 

eficaz de tais políticas. É nesse contexto que os sistemas jurídicos terão seu 

conteúdo simbólico ampliado, sendo convocados a exercer a posição independente 

de um “advogado do povo” contra o establishment ou contra o próprio Estado, na 

defesa de interesses não representados dos consumidores, do meio ambiente, dos 

idosos e das crianças, entre outros (VIANNA et al, 1999, p. 149-159). 
 

De outro modo, o Procurador de Justiça Wanderlino Nogueira Neto expõe: “[...] 

fazemos uma grande confusão entre “judicialização” e “jurisdicialização” (ou 

“justicialização”). Esclarecendo, preliminarmente: a “judicialização” – como ação 

mais restrita – refere- se ao levar determinadas questões interpessoais, conflitos, 

demandas concretas e determinadas ao Poder Judiciário, tendo como baliza a Lei e o 

Direito. Outra coisa é a “jurisdicionalização” (ou “justicialização”) desses conflitos 

conjunturais e pontuais, isto é, seu amplo emarcamento no campo da normativa 

jurídica, isto é, definir os marcos normativos jurídicos; colocar o enfrentamento 

desses casos pela via do Direito e da Justiça, no seu sentido amplo, ético e político e 

não só dogmaticamente não só do seu sentido legal e judicial, institucional (PAULO 

NETO, 2012 apud CFESS, 2012). 

 

Ou seja, há, em razão do contexto neoliberal, a não efetivação integral desses direitos 

constitucionalmente legitimados, ocasião em que o Estado, assim como o ordenamento 

jurídico brasileiro, compactua com a incompatibilidade entre o que a lei expressa e o que esta 

mesma lei não garante na realidade, gerando, em razão da não efetividade de políticas públicas 

pelo Poder Executivo, a busca pela concretização dos direitos via Judiciário, aumentando-se a 

demanda dos processos judiciais, o que afeta a atuação do assistente social nesta instituição. 

 

Pode-se dizer que, ao invés do Poder Judiciário enxergar as pessoas como cidadãs 

de fato e de direito, sobretudo àquelas que não possuem recursos financeiros e 

estão vitimizadas pelas violações de direitos no sistema capitalista, o ordenamento 

jurídico as vê como rés, marginais, devedoras, invasoras, transgressoras, infratoras, 

condenadas, apenadas, abandonadas, etc. (CRESS, 2007). 

 

Percebe-se, também pelas lentes do Poder Judiciário, a criminalização da pobreza, bem 

como o não entendimento das causas das expressões da questão social, mas apenas os seus 

efeitos, ou seja, descaracterizando-se, por exemplo, o porquê de uma mãe abandonar o filho, 

uma vez que a ela lhe foi negado todo o direito à assistência social, à maternidade, à saúde, à 

educação, previdência social e tantos outros, visualizando-se apenas que o filho foi por ela 

abandonado e que, portanto a ela incidirá as penas na forma da lei. 

E nesta conjuntura, Eunice Teresinha Fávero, vai dizer que cada vez mais as demandas 

que chegam ao judiciário perpassam as causas e efeitos de várias expressões da questão 

social, ou seja: 

 



 

Nessa realidade, cada vez mais as expressões da questão social que se põem para a 

ação judicial – via intervenção do assistente social e de profissionais de outras áreas 

que aí atuam (principalmente da psicologia e do direito) manifestam-se por meio de 

algumas categorias centrais como aquelas referentes ao: trabalho (sem trabalho, 

trabalho precário, desregulamentação do trabalho, sem renda, baixa renda); à cidade 

(ausência e/ou insuficiência de políticas sociais em relação à moradia, transporte, 

alimentação, saúde, educação, violência urbana, desterritorialização, 

desenraizamento); à família (violência intrafamiliar, conflitos familiares, 

vitimização, impossibilidade de apoio, pobreza, desvinculações); à mulher/mãe 

(responsável pelos cuidados e pelo provimento, responsabilizada por eventuais 

descuidos, relações de gênero, etc.); às demandas fora de lugar (busca do judiciário 

para acesso a programa de auxílio, benefícios previdenciários, acolhimento de 

crianças e adolescentes, perda do poder familiar em razão de impossibilidade 

material de cuidar, etc. (CRESS, 2007). 

 

Talvez este seja o maior desafio do assistente social hoje: contribuir para a inovação 

referente à interpretação de “justiça social” para além da “justiça elitizada”. Compreender os 

porquês dos problemas sociais propondo-se alternativas de soluções de políticas públicas 

eficientes e fiscalizadas pelo poder público composto também pelo Poder Judiciário. 

 

2.1 A área de atuação do assistente social no poder judiciário 

Apesar do Poder Judiciário estar subdividido por âmbitos de atuação seja em nível 

federal ou estadual, por diversas áreas do direito (direito civil, direito criminal, direito de 

família, direito do consumidor, direito do trabalho, direito da criança e do adolescente, direito 

do idoso, etc.), setorizada por Varas: Cíveis, Criminais, Juizado de Pequenas Causas, etc., à 

medida que o assistente social compreende a relevância do seu trabalho nesse espaço sócio-

ocupacional, passa a entender os porquês deva ele atuar com as várias expressões da questão 

social, bem como a importância de sua atuação em diversas áreas/setores/varas desta 

instituição. 

O assistente social passa a compreender ainda, as possibilidades de sua atuação para 

além do âmbito estadual representado pelo Tribunal e juízes dos Estados e apenas em Varas 

de Família, em processos que envolvam crianças e adolescentes ou em setor que atue com 

Recursos Humanos no Poder Judiciário. Passa a entender porque ele deve estar inserido em 

espaços federais do Poder Judiciário, em áreas de maior poder decisório quanto ao controle da 

constitucionalidade e interesse público. 

E, nesse sentido, como uma das três esferas que compõem a administração do Estado 

moderno da República Federativa do Brasil, o Poder Judiciário divide-se em dois elementares 

papéis: o de ditar o direito ao caso concreto e o de controle da constitucionalidade (FARIAS, 

2013). 

Neste artigo, o entendimento sobre os papéis de ditar o direito ao caso concreto e o de 



 

controle da constitucionalidade perpassa a atuação do assistente social no Poder Judiciário na 

medida em que se compreende que esta instituição tem competência para validar as leis 

(administradas pelo Poder Legislativo), desde que estas estejam de acordo com a Constituição 

de 1988 e fiscalizá-las na realidade sócio- histórica, econômica e política da região e/ou 

localidade em que elas estiverem sendo aplicadas/efetivadas (administrada pelo Poder 

Executivo). 

E, se por um lado é importante ditar o direito ao caso concreto, participando o assistente 

social de uma decisão se uma criança deva ficar com o pai ou com a mãe, por exemplo, mais 

importante ainda é que, o assistente social passe a participar do poder de controle da 

constitucionalidade a partir de estudos sociais e pareceres que investiguem, analisem e 

possam dar subsídios para intervenções nas políticas públicas, orçamentos públicos, averiguar 

se estas políticas estão possibilitando condições humanas de sobrevivência a estes pais, por 

exemplo, que perpassa uma análise da responsabilidade do Poder Público e não somente de 

indivíduos e suas famílias para com as expressões da questão social. 

Apesar de Silvia Alapanian (em palestra proferida na Unespar, Campus de Apucarana-

PR, em data de 28 de outubro de 2014) apontar que na opinião dela estas atribuições de 

controle da constitucionalidade caiba ao assistente social que atua no Ministério Público, 

uma vez que o poder judiciário apenas julga, precisando ser provocado, entende-se neste 

trabalho que esta função também caiba ao assistente social no Judiciário. 

Nesse sentido, o Conselho Federal de Serviço Social: 

 
Para os/as profissionais do Ministério Público, assim como os/as do Judiciário, os 

riscos da atuação profissional estão na sua fragilização e descontextualização, 

depositando nas famílias e coletividades as responsabilidades individuais ou 

daqueles grupos, especificamente pelas desigualdades socialmente construídas. Por 

outro lado, descortinam-se possibilidades significativas destes/as profissionais 

contribuírem com processos emancipatórios e de asseguramento de direitos, 

especialmente pelas interfaces dessa instituição com as políticas públicas (CFESS, 

2014, p. 96). 

 

No que diz respeito à análise das expressões da questão social sob um viés de 

responsabilidades públicas e não apenas de indivíduos, famílias e/ou coletividades, é preciso 

repensar as possibilidades da atuação do assistente social e também do próprio juiz no Poder 

Judiciário. E, quanto a isto, o promotor de Justiça Marco Aurélio Romagnoli Tavares, 

corrobora: 

 

[...] se desconstituam as teses defensoras de uma espécie de Juiz que pela própria 

natureza do cargo que ocupa deve permanecer isolado em sua área de atuação e 

cujas decisões restrinjam-se às partes que levam suas querelas até ele, sem 

interferência alguma na atuação do Executivo e do Legislativo, sob pena de 



 

desobedecer ao preceito geral da independência dos poderes e, especificamente, 

infringir o conceito de ato administrativo discricionário revestido dos critérios de 

conveniência e oportunidade. Contudo, é facilmente verificável para aqueles que 

reparam, além de enxergar, que esta atuação formalista defendida em nada lembra 

os preceitos contemplados na Constituição Federal que previu além da 

operacionalização imediata, os instrumentos jurídicos necessários para justamente 

obrigar Legislativo e Executivo a cumprirem os seus preceitos (TAVARES, 2016). 

 

Tanto os profissionais do Direito, quanto os do Serviço Social precisam repensar a 

atuação profissional no Poder Judiciário, o que denota repensar sobre a atuação do assistente 

social sobre o seu poder de intervir no controle das políticas públicas e expansão da efetivação 

dos direitos sociais. 

Se não se atentar para esses esforços interdisciplinares, correr-se-á o risco da atuação do 

assistente social no Poder Judiciário vir a tornar-se condizente com o sistema capitalista, 

dissociado da noção de totalidade da realidade, obtendo-se um fazer profissional 

fragmentado, imediatista e paliativo para os deslindes da questão social. 

 

2.2 Interdisciplinaridade e a Intersetorialidade no Poder Judiciário 

Retratar a interdisciplinaridade e intersetorialidade na atuação do assistente social no 

Poder Judiciário significa firmar o compromisso com o projeto ético-político do Serviço 

Social, vez que o assistente social, ao adentrar esse espaço sócio- ocupacional precisa 

compreender a sua atuação numa visão de totalidade, não se fechando numa sala isolada, 

cumprindo apenas os despachos judiciais. 

 

De acordo com Fabiana Regina Ely existem diversos conceitos que se relacionam 

entre si: multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade, 

transdiciplinaridade, dentre outros, mas optou-se pelo termo “interdisciplinaridade”, 

porque segundo a autora a interdisciplinaridade promove entre os profissionais das 

equipes multiprofissionais a relação que estabelece formas de troca de conhecimento 

entre as diferentes disciplinas, com vistas e estratégias de ação diferentes, porém 

com objetivos em comum. Já na multidisciplinaridade, por exemplo, acontece o 

inverso: cada disciplina colabora uma com a outra de forma isolada (ELY, 2003). 
 

A interdisciplinaridade e a intersetorialidade promove a união de conhecimentos, a 

inter-relação com demais saberes técnicos e relacionais de profissionais, uma vez que 

fortalece o coletivo e a amplificação da rede de proteção social. Além de contribuir para uma 

atuação, especialmente do assistente social, que ultrapasse percepções advindas do mero 

senso comum. 

Se o assistente social não compreender o significado da sua profissão à partir de uma 

teoria social crítica, bem como a importância de uma visão de um todo à partir da 

interdisciplinaridade e intersetorialidade, pode ele perder-se nos ângulos gerais da sociedade 



 

e/ou não entender as particularidades da sua competência profissional. 

Nesse sentido corrobora Marilda Iamamoto: 

 
O assistente social, mesmo realizando atividades partilhadas com outros 

profissionais, dispõe de ângulos particulares de observação na interpretação dos 

mesmos processos sociais e uma competência também distinta para o 

encaminhamento das ações, que o distingue do médico, do sociólogo, do bacharel 

em direito, do pedagogo. Cada um dos especialistas, em decorrência de sua 

formação e das situações com que se defronta na sua história social e profissional, 

desenvolve sensibilidade e capacitação teórico- metodológica para identificar 

nexos e relações presentes nas diversas expressões da questão social para as quais 

trabalham e distintas competências e habilidades para desempenhar as ações 

propostas (IAMAMOTO, 2002, p. 41) 

 

Trabalhar a interdisciplinaridade entre profissionais no Poder Judiciário, que envolve 

técnicos do direito, da psicologia, da pedagogia, do serviço social, dentre outros, voltando-se 

para os compromissos com o projeto ético-político do Serviço Social, requer pensar numa 

atuação que vá além de uma visão meramente paliativa e restritiva de direitos, não 

coadunando-se com percepções meramente positivistas em que se apregoa a culpabilização 

exclusiva das famílias e a naturalização da pobreza e da violência como respostas às 

expressões da questão social. 

De outro modo, quando se questiona sobre a intersetorialidade, haverá o assistente 

social que refletir ainda, sobre a sua interação com os demais setores que envolvem os 

direitos, tais como os interligados além do Judiciário, com os Poderes Legislativo e 

Executivo, bem como as diversas políticas públicas, tais como a educação, a assistência, a 

saúde, a previdência, etc. 

A intersetorialidade se corresponde com a demanda que chega ao judiciário, ao passo 

em que a atuação do assistente social perpassa a análise da violação de direitos, sobretudo 

sociais, assentida pelo Estado, quando ele não cumpre com a sua responsabilidade diante a não 

efetivação das políticas públicas. 

 

2.3 A (In)Eficácia da Atuação do Assistente Social no Poder Judiciário Frente ao 

Exercício dos Direitos Sociais 

Em muitos casos, ao invés de um trabalho voltado para um mesmo objetivo em 

comum entre juiz e assistente social, o que se vê é uma arbitrariedade hierárquica da 

imposição autoritária do juiz. 

E, nesse sentido, Carmem Silvia Righetti destaca: 

 
É importante observar que o juiz profere sentença, despacha, determina, requisita, 

ordena em suas decisões, sob hipótese alguma solicita, pede, etc. O não 



 

atendimento à ordem, à determinação Judicial implica em crime de desobediência, 

além das sanções administrativas cabíveis, se for funcionário público (RIGHETTI, 

2006, p. 45). 
 

Apesar das conotações arbitrárias no Poder Judiciário, é preciso expandir a ideia de que 

o assistente social não está para auxiliar o juiz, mas sim, a justiça. 

Ao solicitar por ofício a elaboração de laudos e estudos sociais para os assistentes 

sociais, por exemplo, há que se ter claro que os instrumentos de trabalho do assistente social 

devem ter intencionalidades e objetivos delineados pelo assistente social em sua autonomia na 

escolha de qualquer que seja ele (entrevista, visita domiciliar, reuniões, etc.), não pode ser 

levado em conta simplesmente quando determinados pela autoridade judicial como muito se vê 

nos despachos: “ao assistente social para estudo social a ser realizado no domicilio do fulano 

de tal”. 

Nesse contexto, o Parecer Jurídico nº 30/10 do CFESS foi taxativo: 

 
As atribuições do profissional não podem ser confundidas com as do agente da 

autoridade, quer judiciária quer policial. Estas autoridades podem determinar ao 

seu agente, comissário de polícia, oficial de justiça, por exemplo, que proceda a 

uma diligência dessa ou daquela forma; pode determinar exatamente como fazer. 

Mas ninguém pode determinar ao profissional assistente social, como efetuar ou 

desempenhar sua atividade técnica. Vale esclarecer que esta garantia se assemelha 

à liberdade do juiz, ao qual ninguém indica o que deve dizer ou concluir em sua 

sentença (CFESS), 2014). 

 

Neste diapasão, torna-se de fundamental relevância que o assistente social compreenda 

as fundamentações teórico-metodológica, técnico-operativa e ético- política imprescindíveis 

para um estudo social, perícia ou parecer social. À respeito das distinções entre o estudo 

social, a perícia social e o parecer social ver “O estudo social em pericias, laudos e pareceres 

técnicos: contribuição ao debate no judiciário, penitenciário e na previdência social” (CFESS, 

2008). 

Entende-se que o estudo social precisa ir além de uma mera descrição dos fatos ou do 

simples relato das condições socioeconômicas dos sujeitos, e, sobretudo, para além de uma 

sindicância judicial requerida pelo juiz. 

O Conselho Federal de Serviço Social tece críticas a estudos sociais realizados por 

assistentes sociais que seguem na contracorrente do projeto ético-político profissional quando 

servem unicamente para: 

 

Atestar a veracidade dos fatos narrados, em situações, por exemplo, de denuncias 

de maus-tratos; Apontar, em situações de violência sexual contra crianças e 

adolescentes, quem e como a violência sexual ocorreu, com o máximo de detalhes 

possíveis, responsabilizando a fala da vítima pela produção da prova necessária à 

culpabilização do agressor; Descobrir autores de violência (contra crianças, 

adolescentes, idosos, mulheres, pessoa com deficiência), na perspectiva de punir 



 

o(os) suposto(os) autor(es) da violência, reforçando a visão de que o 

encarceramento é a saída para o enfrentamento da questão; Realizar “exames 

criminológicos”, de modo a atestar se o detento ainda possui algum nível de 

periculosidade em sua personalidade, que o impeça de voltar ao convívio social 

fora do espaço da prisão; Afirmar se pai, ou mãe, ou outro parente é mais apto para 

assumir a guarda ou tutela de crianças e adolescentes. O mesmo vale para situações 

envolvendo curatela de idosos, de pessoas com deficiência ou com transtorno mental; 

Realizar avaliações sociais no sistema socioeducativo, de modo a atestar se o 

adolescente pode retornar ao convívio social; Verificar se um casal está habilitado 

para adotar crianças, afirmando, de diversas maneiras, que serão bons pais; Afirmar 

a incompetência de mães ou pais para cuidarem de seus filhos, por meio de análise e 

observação de comportamentos considerados “inadequados” (ou desajustados), ou 

avaliando negativamente condições materiais de vida, provocando ações de 

Destituição do Poder Familiar, e, até mesmo, de criminalização de famílias; 

Corroborar para atestar a incapacidade de idosos, pessoas com transtorno mental ou 

com deficiência, sem questionar a importância de estimular a autonomia desse 

segmento populacional, alimentando ações indiscriminadas de interdição civil; 

Controlar o acesso de familiares e outros visitantes em instituições de acolhimento 

ou de privação de liberdade, através de comprovação de vínculos familiares 

(geralmente biológicos), idoneidade do visitante, e, até mesmo, atestando se 

determinada pessoa possuía vínculos afetivos-sexuais com a pessoa 

institucionalizada (por exemplo, ao regular visitas intimas no sistema prisional e no 

socioeducativo, quando existem); Atestar que determinado trabalhador está inapto 

para o trabalho em razão de “dificuldades” de se adequar às regras institucionais – 

que, lembrando, são fortemente marcadas por relações hierárquicas; Avaliar 

comportamentos “inadequados” no interior das instituições de acolhimento e de 

privação de liberdade e até mesmo em inquéritos administrativos envolvendo 

trabalhadores das instituições – sabendo que determinadas avaliações produzirão 

sanções ou não-acesso a benefícios e direitos” por parte da população usuária 

(CFESS , 2014, p. 21). 

 

Será difícil combater o conservadorismo e os interesses do sistema capitalista se a 

atuação dos profissionais continuarem seguindo o ritmo do “status quo”. 

 
3 Conclusão 

Pensar a atuação do assistente social no Poder Judiciário requer, primeiramente situar a 

inserção do Serviço Social no Poder Judiciário brasileiro, bem como a significação dos 

princípios do projeto ético-político profissional à partir da década de 1980, assim como os da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, refletindo-se numa perspectiva 

crítica as dimensões analítico-interventiva do exercício profissional. 

De outro modo, os assistentes sociais, na atuação cotidiana, se deparam de um lado, 

com o projeto neoliberal que se instala no país ao longo das últimas duas décadas e, de outro, 

um projeto democratizante, participativo, que emerge a partir das crises dos regimes 

autoritários e dos diferentes esforços nacionais de aprofundamento democrático, o que acentua 

os desafios que os assistentes sociais que atuam, também no Poder Judiciário, precisam 

enfrentar diante do ideal e da realidade em que estão inseridos. 

Realidade esta que perpassa as políticas de ajustes neoliberais do Estado atrelado aos 



 

interesses de ordem burguesa, cuja imagem de Estado mínimo rende- lhe as justificativas de 

que é necessário incidirem-se os cortes nas áreas dos direitos sociais expressos nas políticas 

públicas. 

Refletir a questão da área de atuação do assistente social nos Tribunais, a 

interdisciplinaridade e a intersetorialidade, assim como a eficácia da atuação do assistente 

social no poder judiciário frente ao exercício dos direitos sociais, é elementar não só para os 

profissionais que desejam atuar neste espaço sócio- ocupacional, mas, sobretudo para aqueles 

que dele necessitam. 

O Poder Judiciário ainda mantém o assistente social em práticas retrógradas de 

realização de inquéritos, sindicâncias e apuração de “verdades” para o processo judicial, 

esperando que o assistente social apenas aponte o culpado civil ou criminalmente para ser 

responsabilizado, quase nunca o Estado e sim o indivíduo ou a sua família. 

O assistente social que atua no Poder Judiciário tende a lidar com subordinação às 

determinações da autoridade judicial, fortemente marcadas pelo autoritarismo, de modo a 

impedi-lo de propor efetivas transformações sociais que impactem as causas e não apenas os 

efeitos dos fenômenos. 

Faz-se necessário os assistentes sociais fortalecerem os espaços de discussão coletiva e 

organização política, viabilizando refletir sobre sua atuação também no Poder Judiciário, de 

modo a imprimir uma direção social para sua atuação na perspectiva do Projeto Ético-político. 

Lançar-se à estas reflexões sobre a atuação do assistente social no Poder Judiciário, 

enseja compreender que a sua atuação não perpassa apenas uma das expressões da questão 

social, mas várias delas, e, que estas encontram-se diretamente relacionadas ao desemprego, 

trabalho precário, desregulamentação do trabalho, baixa renda, insuficiência de políticas 

sociais em relação à moradia, transporte, educação, violência urbana, crime organizado, 

conflitos familiares, pobreza, violência intrafamiliar, relações de gênero, etc. 
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Resumo 

Embora a abolição da escravatura tenha ocorrido há mais de um século, o Brasil ainda busca 

erradicar o trabalho análogo ao de escravo. Observa-se que a escravidão contemporânea não 

consiste na propriedade legal sobre determinada pessoa e nem tampouco no negócio de 

compra e venda de trabalhadores, mas no controle sobre a pessoa do obreiro por meio da 

violência física ou moral para alcançar o lucro desejado. O objetivo geral desse trabalho 

consistiu em demonstrar a relevância da discussão do trabalho análogo ao de escravo no 

Brasil, bem como apresentar instrumentos para a sua erradicação, tendo em vista o grande 

número de empresas que exploram diversos setores e atuam em várias regiões do Brasil 

utilizando-se desta mão de obra ilícita. Para a elaboração do presente trabalho, primeiramente 

fez-se um levantamento bibliográfico de alguns autores que tratam do assunto deste estudo. 

A partir do referencial teórico, analisou-se um caso concreto de trabalho análogo ao de 

escravo em uma usina sucroalcooleira situada ao norte do estado do Paraná, maneira 

exemplificativa, com o objetivo de trazer à baila o quão relevante é a discussão sobre a 

escravidão contemporânea, e, especialmente, a necessidade e possibilidade de erradicação de 

tão grave mácula, fazendo cumprir o direito à dignidade intrínseco a todo ser humano. 

 

Palavras-chave: Trabalho Análogo ao de Escravo. Princípio da Dignidade Humana. Estado 

Democrático de Direito. 

 

1Introdução 

Embora a abolição da escravatura tenha ocorrido há mais de um século, o Brasil ainda 

busca erradicar o trabalho análogo ao de escravo. Observa-se que a escravidão contemporânea 

não consiste na propriedade legal sobre determinada pessoa e nem tampouco no negócio de 

compra e venda de trabalhadores, mas no controle sobre a pessoa do obreiro por meio da 

violência física ou moral para alcançar o lucro desejado. 

A escravidão contemporânea faz-se presente em escala mundial, principalmente nos 

países em desenvolvimento, cuja economia capitalista reflete em um maior índice de trabalho 

forçado. 

O trabalho análogo ao de escravo é uma das formas mais graves de exploração do ser 

humano, atentando não apenas contra os princípios e direitos fundamentais do trabalho, mas 

também contra os mais elementares direitos humanos, como a vida, a liberdade e a dignidade 

do trabalhador. O valor da dignidade humana, expresso na Constituição Federal de 1988, se 

impõe como princípio básico e norteador do ordenamento jurídico, utilizado como parâmetro 

e critério de valoração a orientar a sua interpretação e compreensão. A Constituição protege a 

vida humana. Mais do que isso: protege a vida humana vivida com dignidade. 



 

Diante das obrigações assumidas na Constituição, cabe ao Estado a efetivação de 

políticas públicas de valorização do trabalho humano, por meio da concreta e efetiva ação dos 

poderes constituídos, não sendo admitidas escusas fundadas em suposta incapacidade de 

economia capitalista ou em enfraquecimento do desenvolvimento econômico, tornando a Lei 

Maior mera carta de intenções, haja vista que o trabalho é a atividade primária de 

transformação da natureza pelo ser humano, com o escopo de promover o seu sustento. A 

intervenção estatal é imprescindível para proteger as minorias discriminatórias e implementar 

o requisito do patamar mínimo civilizatório do Estado Democrático de Direito, não bastando a 

edição de novas leis, mas fazendo cumprir os dispositivos legais já existentes, bem como a 

mobilização da sociedade para a persistência desta prática ilícita, objetivando a abolição 

efetiva de tão grave mácula que teima em permanecer na história. 

 

2 A Dignidade Humana e o Trabalho 

O entendimento da expressão “dignidade humana” leva a compreensão de algo muito 

amplo, considerando a abrangência sobre as várias ideias das condições dignas para o 

desenvolvimento de um ser humano, desde o acesso a atendimento de qualidade por parte dos 

órgãos responsáveis pela saúde, educação, dentre outras prerrogativas que fazem parte do 

contexto. Sem dúvida, trata-se de um dos mais importantes princípios basilares de 

Constituição Federal e do estado democrático de direito, demonstrando grande preocupação 

com as pessoas e com o que é melhor para a convivência na coletividade. 

 

2.1 Os Princípios Fundamentais do Estado Democrático de Direito 

 Estado Democrático de Direito surgiu em decorrência de um extenso processo de 

evolução da forma como as sociedades foram se organizando ao longo dos anos, tendo como 

fulcro o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais. De acordo com 

Trevisam (2015, p. 24): 

 

Baseado na preservação da liberdade, na igualdade de direitos, na supremacia da 

vontade do povo, na garantia do bem-estar social e na dignidade da pessoa humana, 

o Estado Democrático de Direito surgiu a partir de grandes movimentos históricos 

na sociedade (TREVISAM, 2015, p. 24). 

 

Os princípios fundamentais positivados na Constituição Federal de 1988 são, dentre 

outros, a vida, e esta vivida com dignidade, a liberdade, a igualdade, a propriedade e a 

segurança, cabendo ressaltar que da dignidade da pessoa humana derivam todos os demais. 

Conforme Canotilho (2002, p.377): 



 

A positivação dos direitos fundamentais significa a incorporação na ordem jurídica 

positiva dos direitos considerados naturais e inalienáveis do indivíduo. Não basta 

qualquer positivação. É necessário assinalar-lhes a dimensão de Fundamental 

Rights colocados no lugar cimeiro das fontes do direito: as normas constitucionais. 

 

O Brasil tem a sua Lei Maior abalizada na dignidade da pessoa humana, objetivando 

uma sociedade mais livre, justa e solidária. Porém, as desigualdades sociais ainda tão 

gritantes, advindas de uma economia capitalista desenfreada, tornam o Estado brasileiro um 

país violento, cujos conflitos gerados pelas diferenças fazem parte do cotidiano. Somente por 

meio da diminuição das desigualdades sociais é que se conseguirá implementar o patamar 

mínimo civilizatório do Estado Democrático de Direito, com o escopo de alcançar a 

convivência democrática na sociedade moderna pluralista. 

 

2.2 A dignidade humana 

Dentre as premissas da Constituição Federal de 1988, também denominada de 

Constituição cidadã, o valor da dignidade humana se impõe como princípio básico e norteador 

do ordenamento jurídico, utilizado como parâmetro e critério de valoração a orientar a sua 

interpretação e compreensão. Conforme Piovesan (2010, p.30-31): 

 

É no valor da dignidade da pessoa humana que a ordem jurídica encontra seu 

próprio sentido, sendo seu ponto de partida e seu ponto de chegada, na tarefa de 

interpretação normativa contemporânea. Assim, a dignidade da pessoa humana se 

consagra como verdadeiro superprincípio constitucional, a norma maior que deve 

orientar o Direito Internacional e o Interno. 

 

O direito à dignidade é intrínseco ao homem, haja vista que a pessoa humana é 

considerada como o eixo principal do universo e da justiça. Tal princípio, explicitamente 

positivado na Lei Maior, se expressa na afirmação dos direitos humanos em geral, limitando o 

poder do Estado e da sociedade. Segundo Sarlet (2012, p. 84): 

 

A qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental traduz 

a certeza de que o art. 1º, inc. III, de nossa Lei Fundamental não contém apenas 

uma declaração de conteúdo ético e moral (que ela, em última análise, não deixa de 

ter), mas que constitui uma norma jurídico-positiva com status constitucional e, 

como tal, dotado de eficácia, transformando-se de tal sorte, para além da dimensão 

ética já apontada, em valor jurídico fundamental da comunidade. Importa 

considerar, neste contexto, que, na condição de princípio fundamental, a dignidade 

da pessoa humana constitui valor-guia não apenas dos direitos fundamentais, mas 

de toda a ordem constitucional, razão pela qual se justifica plenamente sua 

caracterização como princípio constitucional de maior hierarquia axiológico-

valorativa. 

 

A dignidade da pessoa humana é uma qualidade inseparável de todo e qualquer ser 

humano, por ser uma característica que o define como tal. Alexandre de Moraes (2011, p. 48) 

conceitua a dignidade da pessoa humana como “um valor espiritual e moral inerente à pessoa, 



 

e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas”. 

Somente quem é livre possui dignidade, haja vista a estreita relação entre liberdade e 

dignidade. Por tratarem-se de princípios intrínsecos ao homem, não se pode aceitar que a 

sociedade e o Estado se escusem de propiciar ao obreiro condições de vida e de trabalho, com 

o escopo de implementar o requisito do patamar mínimo civilizatório do Estado Democrático 

de Direito, pois se não forem reconhecidos e assegurados a igualdade em direitos e dignidade, 

menciona Sarlet (2012, p.71): 

 

[...] não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por 

sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças. Tudo, portanto, 

converge no sentido de que também para a ordem jurídico-constitucional e a 

concepção do homem-objeto (ou homem-instrumento), com todas as consequências 

que daí podem e devem ser extraídas, constitui justamente a antítese da noção de 

dignidade da pessoa, embora esta, à evidência, não possa ser, por sua vez, 

exclusivamente formulada no sentido negativo (de exclusão de atos degradantes e 

desumanos), já que assim se estaria a restringir demasiadamente o âmbito de 

proteção da dignidade. 

 

Se o Estado não concede as condições mínimas ao cidadão, estará refutando o direito à 

liberdade, a legalidade e principalmente a dignidade da pessoa humana, sendo que deste 

último derivam todos os demais. Uma vez suprimido o direito de escolha do trabalhador, 

dispensando a este tratamento incompatível com a sua condição de ser humano, atenta-se 

contra a sua dignidade. Como observa Dallari (1999, p.123): 

 

Para os seres humanos não pode haver coisa mais valiosa do que a pessoa humana. 

Essa pessoa, por suas características naturais, por ser dotada de inteligência, 

consciência e vontade, por ser mais do que uma simples porção de matéria, tem 

dignidade que a coloca acima de todas as coisas da natureza. (...) O respeito pela 

dignidade da pessoa humana deve existir sempre em todos os lugares e de maneira 

igual para todos. O crescimento econômico e o progresso material de um povo têm 

valor negativo se forem conseguidos à custa de ofensas à dignidade de seres 

humanos. 

 

A dignidade humana é o início e o fim do ordenamento jurídico, tendo como base e 

finalidade o homem, pois este tem fim em si mesmo, haja vista ter dignidade e não um preço, 

não sendo substituído e não podendo ser trocado por coisa alguma. 

Um Estado somente poderá ser considerado como Democrático de Direito se 

concretizar, no plano fático, os direitos fundamentais e a soberania popular, propiciando 

condições dignas de trabalho para todos os cidadãos. 

 

2.3 A dignidade das condições do trabalho 

A dignidade humana, princípio expresso na Constituição Cidadã de 1988, deve nortear as 

relações de trabalho, uma vez que o direito ao labor é considerado como direito humano 



 

fundamental, à proporção que assegura os meios para uma existência digna. Para Trevisam 

(2015, p.37): 

 

A dignidade humana, como princípio universal, deve ser observada ao se constatar 

que existe a precariedade do trabalho humano para que se possa ponderar o trabalho, 

não como uma inclusão técnica de produção, mas como um suporte excepcional de 

inserção na estrutura igualitária de um país Democrático de Direito. 

 

Convém relatar brevemente a respeito das lutas dos povos para alcançarem os direitos 

sociais, demonstrando que, em épocas em que não existiam dispositivos legais positivados que 

tratassem das relações de trabalho, não havia dignidade, e não se reconhecia o ser humano 

como sujeito de direitos. 

Na Bíblia, o trabalho foi considerado como castigo. Basta verificar a passagem em 

Gênesis, 3, a qual descreve que “Adão teve de trabalhar para comer, em razão de ter comido o 

fruto proibido” (BÍBLIA SAGRADA, 2015). 

Na Antiguidade, época também conhecida como “sociedade pré-industrial”, não existiam 

os direitos trabalhistas, sendo que a escravidão era considerada uma realidade normal. De 

acordo com Martins (2014, p.4): 

 

A primeira forma de trabalho foi a escravidão, em que o escravo era considerado 

apenas uma coisa, não tendo qualquer direito, muito menos trabalhista. O escrevo, 

portanto, não era considerado sujeito de direito, pois era propriedade do dominus. 

Nesse período, constata-se que o trabalho do escravo continuava no tempo, até de 

modo indefinido, ou mais precisamente até o momento em que o escravo vivesse 

ou deixasse de ter essa condição. Entretanto, não tinha nenhum direito, apenas o de 

trabalhar. 

 

Na época do feudalismo, existiu a servidão. Os donos das terras, ou seja, os senhores 

feudais, davam proteção militar e política aos servos. Estes, por sua vez, não eram livres, 

devendo prestar serviços nas terras dos senhores feudais, entregando parte da produção como 

pagamento pela proteção e pelo uso da terra. Nesse período, o trabalho era considerado um 

castigo, e os nobres não trabalhavam. 

Em um terceiro momento, são encontradas as corporações de ofício, com a existência de 

três personagens: os mestres, que eram os proprietários das oficinas, os companheiros, 

trabalhadores que percebiam salários dos mestres, e os aprendizes, menores que recebiam 

ensinamentos dos mestres. 

Nessa época, o trabalhador possuía uma liberdade relativamente maior, porém o objetivo 

era atender aos anseios das corporações de ofício, mais do que conferir qualquer proteção aos 

obreiros, haja vista ser a jornada de trabalho muito longa, chegando a dezoito horas diárias na 

época do verão. Trevisam (2014, p.37) relata que: 



 

Na época medieval, experimentaram-se, por meio das corporações de ofício, novas 

relações jurídico-laborais, que outorgaram maior liberdade aos artesãos e que 

passaram a disciplinar, em muitos casos, as condições para o exercício da atividade 

laboral, embora ainda longe de ser ordem jurídica aquilo que mais tarde surgiria 

como o direito do trabalho. 

 

Com a Revolução Industrial, no século XVIII, o trabalho recebeu um novo significado. 

O que antes era considerado como um castigo, passou a ser reconhecido como produtividade, 

riqueza e condição humana, o trabalho passou a ser visto como circunstância capaz de trazer 

dignidade para o homem. Para Trevisam (2014, p.38): 

 

A Revolução Industrial do século XVIII trouxe para a Europa uma das principais 

transformações condizentes com significado da palavra trabalho. O que significava 

no passado dor, humilhação, pobreza, escravidão e servidão, passou a ser 

denominado: produtividade, riqueza e condição humana. Uma das maiores 

contribuições desse movimento foi a fixação deque o trabalho dignificava o homem 

e qualificava-o como cidadão na sociedade. 

 

O surgimento das máquinas gerou desemprego em massa, fazendo aflorar as 

desigualdades sociais. O Estado começa a intervir nas relações de trabalho, com o escopo de 

proteger a pessoa do trabalhados. De acordo com Martins (2014) “Passa, portanto, a haver um 

intervencionismo do Estado, principalmente para realizar o bem-estar social e melhorar as 

condições de trabalho. O trabalhador passa a ser protegido jurídica e economicamente [...]” 

(MARTINS, 2014, p. 7) 

A Independência Americana de 1776 desempenhou papel relevante para a restrição do 

poder do Estado, fazendo prevalecer a igualdade entre os homens. 

Conforme Armitage (2011, apud TREVISAM, 2015, p.40) a Declaração da 

Independência Americana traz o seguinte enunciado: 

 

Considerando [...] que todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo 

criador de certos direitos inalienáveis; que, entre estes, estão a vida, a liberdade e a 

busca da felicidade; que, a fim de assegurar esses direitos, instituem-se entre os 

homens os governos, que deriva, seus justos poderes do consentimento dos 

governados; que, sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais 

fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, 

baseando-se em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe 

pareça mais conveniente para lhe realizar a segurança e a felicidade. 

 

De grande valia foi a publicação da Encíclica Rerum Novarum, da Igreja Católica, no 

final do século XIX, sob o pontificado do Papa Leão XIII, cujo teor pretendeu debater a 

condição das classes trabalhadoras. Dentre as várias questões recomendadas, destaca-se a 

intervenção do Estado nas relações do trabalho, para que sejam asseguradas condições dignas 

de labor a todo o ser humano, bem como o pagamento de um salário justo. O sofrimento dos 

obreiros foi verificado no trecho nº 2 da Encíclica, que dispõe que “os trabalhadores, isolados e 



 

sem defesa, têm-se visto, com o decorrer do tempo, entregues à mercê de senhores desumanos 

e à cobiça duma concorrência desenfreada (PAPA LEÃO, RerumNovarum, 1891). 

O século XIX foi marcado pelo fim do regime escravocrata, passando o homem a ser 

considerado como cidadão livre e protegido em sua dignidade, não mais sendo visto como 

mercadoria. As transformações mais marcantes ocorreram no século XX, com o advento das 

duas Grandes Guerras mundiais. Para Martins (2009 apud TREVISAM, 2015, p.41): 

 

As experiências e lições advindas das duas Grandes Guerras mundiais fez com que 

surgisse o que pode ser apontado como constitucionalismo social, ou seja, a 

sistematização do conjunto de direitos sociais do homem com a inclusão nas 

constituições de preceitos relativos à defesa social da pessoa, de normas de 

interesse social e de garantia de certos direitos fundamentais, incluindo o direito do 

trabalho. 

 

Merecem destaque a Constituição Mexicana de 1917, bem como a Declaração dos 

Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, no que tange ao reconhecimento dos direitos 

sociais do cidadão. 

Vale ressaltar a importância da Constituição de Weimar, haja vista que, de acordo com 

Trevisam (2015, p.43) “consagrou o princípio da autonomia coletiva e foi de grande 

influência no constitucionalismo mundial”. 

Em 1919, a criação da Organização Internacional do Trabalho foi de relevante 

importância, haja vista ter o escopo de organizar as relações de trabalho e garantir um mínimo 

de direitos irrenunciáveis aos trabalhadores. 

Após as duas Grandes Guerras, em que aconteceram as maiores atrocidades da história, 

a humanidade se voltou para a proteção da dignidade humana, sendo esse o nascedouro de tal 

princípio. Iniciou-se a fase de criação de mecanismos, por meio de tratados e outros 

instrumentos pertinentes, que pudessem garantir a proteção de todas as pessoas. A criação das 

Nações Unidas, em 1945, e mais tarde a confecção da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, vieram corroborar a máxima de liberdade e igualdade entre os povos. De acordo 

com Trevisam (2015, p.44): 

 

Sob uma esfera universal, o reconhecimento dos valores supremos da igualdade, da 

liberdade e da fraternidade trazidos dos ideais da Revolução Francesa, foi retomado 

pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e, desse modo, vedou-se a 

coisificação do homem e vários direitos fundamentais foram declarados e a fim de 

proteger o cidadão de ser dominado e instrumentalizado (TREVISAM, 2015, p.41). 

 

O respeito à dignidade é valor intrínseco à condição humana. Por ser o trabalho o meio de 

sobrevivência do cidadão, ressalta-se que a atividade laborativa vem sendo reconhecida com a 

concretização da dignidade da pessoa humana e da efetivação jurídica de um trabalho digno. 



 

A proteção da dignidade humana ultrapassa os limites das relações de trabalho, alcançando 

um caráter universalizante. 

Contudo, após mais de um século da abolição da escravidão no Brasil, essa tão grave 

mácula ainda teima em resistir nos dias atuais, como se verificará nos capítulos seguintes. 

 

3 Trabalho Análogo ao de Escravo no Brasil Contemporâneo 

No Brasil atual ainda existem milhares de trabalhadores que se submetem a condições 

desonrosas de labor, impedindo que estes obreiros verifiquem no plano fático as garantias e os 

direitos individuais e trabalhistas assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

 

3.1 Definição de Trabalho Análogo ao de Escravo na Contemporaneidade 

Faz-se mister definir o que é trabalho análogo ao de escravo, haja vista a existência de 

tão grave mácula ainda nos dias atuais. 

Muito se debate sobre o assunto em tela, tanto no âmbito nacional como no cenário 

internacional, cabendo ressaltar que, quando os obreiros são submetidos a condições 

degradantes de trabalho não têm os seus direitos respeitados, nem tampouco efetivados. De 

acordo com Bobbio (2004, p.43-44): 

 

Sabe-se que o tremendo problema diante do qual estão hoje os países em 

desenvolvimento é o de se encontrarem em condições econômicas que, apesar dos 

programas ideais, não permitem desenvolver a proteção da maioria dos direitos 

sociais. O direito do trabalho nasceu com a Revolução Industrial e é estreitamente 

ligado à sua consecução. Quanto a esse direito, não basta fundamente-lo ou 

proclamá-lo. Nem tampouco basta protegê-lo. O problema da sua realização não é 

nem filosófico nem moral. Mas tampouco um problema jurídico. É um problema 

cuja solução depende de um certo desenvolvimento da sociedade e, como tal, 

desafia até mesmo a Constituição mais evoluída e põe em crise o mais perfeito 

mecanismo de garantia jurídica. [...] A efetivação de uma maior proteção dos 

direitos do homem está ligada ao desenvolvimento global da civilização humana. 

 

O trabalho escravo contemporâneo mantém estreita relação com o desenvolvimento de 

uma economia capitalista desregrada, evidenciando a ganância e a corrupção nas relações de 

trabalho. Trevisam (2015, p.68) menciona que: 

 

A escravidão contemporânea se processa como forma de adaptação à globalização, 

com subjugo às forças econômicas e sociais das organizações nacionais ou 

multinacionais, fazendo dessa uma problemática social e política que se concentra na 

cidadania, além de ser complexa e desafiadora frente ao processo histórico, pois 

houve no decorrer do tempo mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais na 

sociedade, portanto devem ser observados alguns elementos que diferenciam a 

escravidão do período colonial e a escravidão contemporânea. 

 

A dignidade da pessoa humana é um direito intrínseco do homem. Trata-se de um 



 

princípio constitucional, sendo que dele se originam todos os demais, funcionando como um 

modelo referencial ético para nortear todo o ordenamento jurídico. Para Bobbio (2004, p.24-

26): 

 

O problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não é mais 

o de fundamentá-lo, mas sim de protege-los. [...] O problema que temos diante de 

nós não é filosófico, mas jurídico e político. Não se trata de saber quais e quantos 

são esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou 

históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-

los, impedindo que eles sejam continuamente violados. A exigência do respeito aos 

direitos humanos e às liberdades fundamentais nasce da convicção, partilhada 

universalmente, de que eles possuem fundamento. 

 

Os tratados e convenções, bem como os demais instrumentos internacionais de proteção 

aos direitos humanos combatem arduamente a prática do trabalho análogo ao de escravo. 

O trabalho análogo ao de escravo na contemporaneidade refere-se à condição de 

exploração do ser humano, que não raras as vezes, é coagido a prestar sua mão de obra em 

condições humilhantes, sem acesso ao mínimo existencial para a garantia de sua dignidade 

humana. Faltam condições básicas de segurança e higiene para esses trabalhadores, que são 

expostos aos mais variados riscos, tornando-os vulneráveis a todo e qualquer tipo de 

malefício. 

Várias são as definições doutrinárias acerca da escravidão contemporânea. Enquanto 

alguns conceituam o trabalho análogo ao de escravo como privação de liberdade, outro 

consideram que tal prática se resume ao trabalho forçado, na qualidade de gênero. No entanto, 

o trabalho em condições desumanas vai além do sofrimento físico, compreendendo o flagelo 

psicológico do ser humano exposto a essa situação. Nesse sentido, Gabriela Neves Delgado, 

Lilian Nogueira e Sâmara Eller Rios (2008, p. 2984-3003) relatam que: 

 

O trabalho enquanto “esforço aplicado”, tarefa a que se dedica o homem, por meio 

da qual gasta energia “para conquistar ou adquirir algo”, deve ser capaz de dignificá-

lo em sua condição humana. Caso contrário, não poderá ser identificado como 

trabalho, mas sim como mecanismo de exploração. A título de exemplo, tem-se o 

trabalho nos canaviais. Caso o trabalhador preste seus serviços com garantia de 

todos os direitos trabalhistas de indisponibilidade absoluta assegurados, sobretudo 

quanto à proteção de sua saúde e segurança, este trabalho será digno. Caso realize 

suas tarefas em condições de penúria extrema e com desrespeito aos direitos 

fundamentais trabalhistas 

– hipótese mais comum no cenário brasileiro, diga-se de passagem -, não haverá 

dignidade no trabalho, mas sim exploração. O trabalho realizado em condições  

análogas  à   de  escravo   é   um   dos  principais   exemplos  de  

exploração humana na contemporaneidade, antítese do direito fundamental ao 

trabalho digno (DELGADO; NOGUEIRA; RIOS, 2008). 

 

Toda e qualquer forma de trabalho que fira a dignidade da pessoa humana, culminante 

na coisificação do homem e privação de sua liberdade, configura o trabalho análogo ao de 



 

escravo. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), em suas convenções 29 e 105, tratando 

sobre o trabalho forçado ou obrigatório e a abolição do trabalho forçado, respectivamente, 

dispõe que: 

 

O trabalho forçado não pode ser simplesmente conotado com baixos salários ou más 

condições de trabalho. Nem inclui situações de pura necessidade econômica, como 

quando um trabalhador sente dificuldade em abandonar o emprego, devido à 

ausência real ou suspeitada de alternativas. O trabalho forçado representa uma 

grave violação dos direitos humanos, e uma restrição à liberdade humana, conforme 

definido pelas Convenções da OIT acerca do assunto, e noutros instrumentos afins 

relacionados com a escravatura, práticas análogas à escravatura, servidão por 

dívida ou servidão feudal (OIT, 2009). 

 

De acordo com Schwars (2008, p.119) “A escravidão contemporânea configura-se no 

trabalho degradante, que cerceia a liberdade do indivíduo, frustrando seus direitos 

fundamentais assegurados pela Constituição e pela legislação trabalhista”. 

O art. 149 do Código Penal Brasileiro conceitua o trabalho análogo ao de escravo, 

tipificando o crime como a submissão da pessoa a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, 

sujeitando-a a condições que sejam degradantes, ou ainda a privando de sua liberdade, em 

razão de ter contraído dívidas com seu empregador. Conforme Moreyra (1999, p.23): 

 

Tanto o trabalho forçado como o escravo caracterizam-se pelo constrangimento ao 

trabalho. O último reveste-se de maior gravidade, pois pressupõe a degradação das 

condições de trabalho. O descumprimento de normas básicas de segurança e saúde, 

capaz de expor a risco a vida dos trabalhadores (sic), e o trabalho infantil são 

também penalizados ainda que ausente o constrangimento, frente à gravidade dos 

interesses que agridem. 

 

Para Correia (1999, p.77) o trabalho análogo ao de escravo é um fenômeno complexo, 

pois sua consumação não se dá apenas com o ato de prestar o trabalho sem a devida 

remuneração, mas em um processo que se origina muito antes, ou seja: 

 

[...] no aliciamento da força de trabalho, habitualmente recrutada em localidades 

distantes várias centenas de quilômetros do local da prestação dos serviços, 

passando pela hospedagem na cidade de origem e pelo transporte dos trabalhadores 

até seu destino final. 

 

O que deve ser colocado em pauta é que a impunidade contribui para que a prática da 

cultura escravocrata não seja erradicada do Estado Democrático de Direito. Conforme Vilela 

(2008, p.152): 

 

A impunidade é reforçada por vozes ponderáveis no cenário político e empresarial, 

que negam a existência de trabalho escravo no Brasil, realidade, segundo elas, 

incompatível com o ordenamento jurídico e o nível de desenvolvimento econômico 

e tecnológico do setor agrário brasileiro. Em sua ótica, o que existe é trabalho 



 

degradante, ou o trabalho realizado em condições que não atendem às normas 

legais (VILELA, 2008). 

 

Mesmo o fato de a escravidão ter sido abolida há mais de três séculos, suas marcas 

ainda se encontram enraizadas em diversas regiões do país, devendo a sociedade se atentar 

para que a atualidade capitalista não faça retroceder os direitos conquistados com muito suor e 

sangue. 

 

3.2 Mapeamento do Trabalho em Condição Análoga à de Escravo na Realidade 

Brasileira Contemporânea 

A comercialização de escravos não existe nos dias atuais. O âmago do trabalho análogo ao 

de escravo na contemporaneidade se configura na coisificação da mão de obra do obreiro, haja 

vista a ganância do empregador ao utilizar a exploração do ser humano que necessita de 

trabalho. Para Hannah Arendt (2003, p.74) “A pobreza força o homem livre a agir como 

escravo”. 

Uma das principais caracterizações do trabalho escravo contemporâneo é o cerceamento 

da liberdade do trabalhador. De acordo com Trevisam (2015, p.83): 

 

Faz-se importante esclarecer que os aspectos da escravidão que permanecem ao 

longo do tempo são as ameaças, a coerção, as punições e porque não falar, até 

assassinatos. Desse modo, o que deve ser colocado em evidência é que, o que está 

sendo ameaçado na realidade é o direito consagrado da liberdade e a efetivação da 

proteção da dignidade do trabalho positivado constitucionalmente. 

 

O Brasil foi a última nação independente a abolir a escravidão. Esse fato deixou cicatrizes 

na sociedade, e a escravidão ainda se encontra enraizada nos dias atuais, porém se 

apresentando em diversos aspectos. Para a Organização Internacional do Trabalho: 

 

Toda forma de trabalho escravo é trabalho degradante, mas o recíproco ne sempre é 

verdadeiro. O que diferencia um conceito do outro é a liberdade. Quando falamos 

de trabalho escravo, estamos nos referindo a muito mais do que o descumprimento 

da lei trabalhista. Estamos falando de homens, mulheres e crianças que não têm 

garantia de sua liberdade. Ficam presos a fazendas durante meses ou anos por três 

principais razões: acreditam que têm que pagar uma dívida ilegalmente atribuída a 

eles (alimentação e transporte), estão distantes da via de acesso mais próxima, o 

que faz com que seja impossível qualquer fuga ou são constantemente ameaçados 

por guardas que, no limite, lhes tiram a vida na tentativa de uma fuga. É comum 

que sejam escravizados pela servidão por dívida, pelo isolamento geográfico, pela 

ameaça às suas vidas. Isso é trabalho escravo (BRASIL - OIT, 2015). 

 

O trabalho análogo ao de escravo encontra-se presente em vários segmentos, 

principalmente no meio rural, e em diversas regiões do Brasil. Para Dimenstein (1996, p.166-

171): 

 



 

A escravidão se caracteriza na maioria dos casos pela dívida crescente e impagável. 

Existem quatro modalidades de trabalho escravo. 1. Zona de expansão agrícola: 

para desmatar e fazer benfeitorias na Amazônia (Pará, Mato Grosso e Rondônia); 

2. Usinas de álcool e açúcar: utilizam intensivamente mão de obra escrava de 

outros estados nas épocas do corte de cana; 3. Corte de madeira: na fabricação de 

carvão ou desmatamento para outros fins industriais, as empresas colocam os 

trabalhadores em abrigos precários, em regiões distantes, onde sua liberdade é 

tolhida; 4. Hortifrutigranjeiros: os trabalhadores são recrutados nas periferias das 

grandes cidades ou no interior, onde é grande o desemprego. 

 

 

O trabalho análogo ao de escravo no Brasil contemporâneo é encontrado 

predominantemente no meio rural, estando diretamente relacionado com a pobreza e a 

concentração de terras. Porém, cabe destacar que, nos últimos anos, essa prática tem se 

desenvolvido também no meio urbano, bem como em outras atividades. Conforme Corrêa 

(2012): 

 

Dentre as atividades econômicas que possuem maior relação com o trabalho escravo 

rural na atualidade estão as carvoarias, as mineradoras, as madeireiras, as usinas de 

álcool e açúcar, as destilarias, as empresas de colonização, os garimpos, as 

fazendas, as empresas de reflorestamento e celulose, empresas agropecuárias, 

empresas relacionadas à produção de estanho, empresas da área de citricultura, as 

olarias, cultura de café e as produtoras de sementes. 

 

Os nordestinos, bem como os imigrantes oriundos dos países da América Latina, são 

iludidos com a perspectiva de uma vida com melhores condições nos grandes centros urbanos 

brasileiros. Contudo, ao chegarem as metrópoles, se deparam com condições desumanas de 

trabalho, principalmente no segmento da construção civil e empresas têxteis. 

 

A exploração da mão de obra escrava tem-se manifestado, também, nos núcleos 

urbanos, e isso ocorre devido à construção civil e empresas têxteis que fazem com 

que os cidadãos do Nordeste do país e pessoas latino-americanas migrem para os 

grandes centros urbanos brasileiros em busca de uma melhor condição de vida 

(TREVISAM, 2015, p. 85). 

 

O trabalho em condição análoga à de escravo é uma chaga que parece não cicatrizar. 

Cabe ao Estado, por meio de uma fiscalização preventiva e repressiva, bem como a criação de 

políticas públicas eficazes, a erradicação da exploração da mão de obra em condições análogas 

à de escravo, com o escopo de resgatar a dignidade da pessoa humana, efetivando os direitos 

fundamentais protegidos constitucionalmente. 

 

3.3 A Escravidão Contemporânea na Legislação Vigente e o Combate Institucional 

Após o reconhecimento da escravidão no Brasil, foram adotadas medidas para enfrentar 

o problema e, desde então, a experiência brasileira se fortaleceu e tornou- se uma referência 

internacional. Existem inúmeros Projetos tramitando nas Câmaras Legislativas a fim de 



 

alterar a legislação vigente, apesar de as alterações serem significativas para o combate ao 

trabalho escravo, a bancada ruralista no Senado faz o possível para procrastinar o andamento 

de tais projetos. 

 

3.4 A Organização Internacional do Trabalho 

A Organização Internacional do Trabalho é uma das principais organizações que atua no 

combate ao trabalho escravo mundial, desempenhando um papel relevante na garantia dos 

direitos fundamentais do cidadão, preocupando-se em promover o bem-estar do ser humano 

enquanto trabalhador, por meio da dignificação do trabalho. Para Valério Mazzuoli (2007) a 

OIT foi criada com o objetivo de estabelecer critérios básicos de proteção ao trabalhador, 

regulando sua condição no plano internacional, tendo em vista assegurar padrões mais 

condizentes de dignidade e de bem-estar social. 

Uma das funções da Organização Internacional do Trabalho é a de incentivar a 

modernização e o aperfeiçoamento da legislação dos Estados, impulsionando suas políticas 

públicas. Para tanto, atua na mobilização da consciência mundial no esforço de prevenção, 

repreensão e penalização do trabalho análogo ao de escravo. De acordo com Fachin (2012, 

p.348): 

 

A OIT objetiva promover os princípios do direito do trabalho; oportunizar emprego 

e renda aos trabalhadores; aumentar a eficácia social dos direitos dos trabalhadores; 

fortalecer as organizações do trabalho; capacitar os sindicatos para tomarem 

decisões políticas, econômicas e sociais capazes de melhorar as condições de 

trabalho. Nota-se, portanto, o caráter social da organização. 

 

 

Vale salientar que a Organização Internacional do Trabalho vem desempenhando papel 

fundamental na garantia do pleno exercício do trabalho digno, bem como no propósito de 

erradicar o trabalho escravo. Para Bitar (2010, p. 582-591), duas das convenções da OIT 

demonstram o empenho da organização no combate ao trabalho análogo ao de escravo, a 

saber: 

 

A Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho, após longo parecer 

sobre as diversas formas de escravidão e práticas análogas, dispõe sobre a 

eliminação do trabalho forçado ou obrigatório em todas as suas formas; A Convenção 

105 proíbe o uso de toda forma de trabalho forçado ou obrigatório como medida de 

coerção, castigo, método de mobilização, utilização de disciplina, punição ou 

medida de discriminação (BITTAR; ALMEIDA, 2010). 

 

A Convenção número 29 foi elaborada sob a análise de que o trabalho forçado ou 

obrigatório deve ser elidido em todas as suas formas. Já a Convenção número 105 determina 

que todos os Estados signatários da Convenção, devem extinguir toda forma de trabalho 



 

forçado e dele não fazer uso. 

A Organização Internacional do Trabalho desempenha papel fundamental no que tange 

a promoção de oportunidades para que homens e mulheres tenham acesso a condições dignas 

de trabalho. 

 

3.4 Artigo N. 149 do Código Penal Brasileiro 

O art. 149 do Código Penal Brasileiro (BRAIL, 1940) tipifica como crime a conduta do 

empregador que reduz alguém a condições análogas a de escravo. 

 

Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos 

forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de 

trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida 

contraída com o empregador ou preposto: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa, além da pena correspondente à 

violência. 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem: 

I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com 

o fim de retê-lo no local de trabalho; 

II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 

documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de 

trabalho. 

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: I – contra criança ou 

adolescente; 

II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 

 

 

O bem jurídico tutelado pelo dispositivo penal em tela é a liberdade do obreiro, que se 

vê tolhido do seu direito de ir e vir, dada sua condição análoga à de escravo, consumando-se o 

crime com a privação da liberdade do trabalhador, ou com sua sujeição a condições 

degradantes de trabalho. De acordo com Nucci (2006, p. 625- 626), o trabalho forçado pode 

ser conceituado pela “A atividade desenvolvida de maneira compulsória, sem voluntariedade, 

pois implica em alguma forma de coerção caso não desempenhada a contento” (NUCCI, 

2006).  

O legislador preocupou-se em proteger o direito da liberdade da pessoa humana, haja 

vista o tipo penal encontrar-se inserido na Parte Especial do Código, que trata dos crimes 

contra a pessoa. De acordo com Lotto (2008, p.57): “O Código Penal estabelece a proteção da 

força de trabalho como bem jurídico, a ser tutelada a liberdade de trabalho, visando à justiça 

social mediante a redução dos males do liberalismo econômico”. 

A conduta descrita no tipo penal acima mencionado ocorre com certa frequência nas 

atividades rurais, em que os aliciadores conduzem o trabalhador necessitado de labor para 

fazendas distantes, expondo-o a condições desumanas de trabalho. 

O combate ao trabalho análogo ao de escravo aparece expressamente positivado no 



 

Texto constitucional, bem como nas leis infraconstitucionais. Porém, para o trabalhador que se 

vê obrigado a laborar em condições degradantes, a lei existe como letra morta. Cabe ao Estado 

a prevenção, repressão e penalização de tal prática, para que esta chaga seja realmente 

erradicada do Estado Democrático de Direito. 

 

3.5 A Atuação do Ministério Público do Trabalho no Combate ao Trabalho Escravo 

Contemporâneo 

Diante da utilização de mão de obra análoga a de escravo na contemporaneidade, 

necessita-se assinalar soluções, com o escopo de eliminar, ou que contribuam para a 

diminuição dos danos causados à pessoa considerada como objeto. 

A Constituição Federal de 1988 dispõe no art. 127, caput, que “O Ministério Público é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” 

(BRASIL, 1988). 

 O trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho é fundamental para o 

resgate da dignidade da pessoa humana, para aqueles que se encontram em condições 

degradantes de trabalho. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho: 

 

Há que se constatar que o Ministério Público do Trabalho surge como respeitável 

ator no combate à escravidão atual, na defesa de interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos, destacando-se o papel relevante desempenhado ao acolher 

denúncias, acompanhar fiscalizações, divulgar práticas e lutar na esfera política 

pela adoção de medidas sempre mais eficazes no combate à escravidão.283
 

 

É também de responsabilidade do Ministério Público do Trabalho a realização de ações 

judiciais e extrajudiciais, que promovem a devida punição ao empregador, a prevenção do 

ilícito penal, além da devida inserção do trabalhador no mercado de trabalho. De acordo com 

Trevisam (2015, p.125): 

 

Ressalta-se que, no que tange a articulação com os outros entes que estão 

empenhados no combate ao trabalho escravo, encontram-se também o Ministério 

Público Federal, o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Polícia Federal, 

conjugando seus esforços no sentido de prevenir e erradicar tal prática. 

 

Vale salientar que a participação da sociedade civil é de suma importância, haja vista que 

a maioria das investigações têm início a partir de denúncias recebidas. Daí a necessidade de 

manter a comunidade informada sobre as ações e conquistas auferidas pelo Ministério Público 

do trabalho e seus parceiros. 

 



 

3.6 Atuação dos Magistrados: Jurisprudência 

No ordenamento pátrio, a competência para processar e julgar o crime de trabalho 

análogo ao de escravo é da Justiça Federal. No ano de 2006, o Supremo Tribunal Federal 

julgou o Recurso Extraordinário 398.041-6, cujo relator foi o Ministro Joaquim Barbosa, que 

prolatou a seguinte decisão: 

 

A Constituição de 1988 traz um robusto conjunto normativo que visa à proteção e 

efetivação dos direitos fundamentais do ser humano. A existência de trabalhadores 

a laborar sob escolta, alguns acorrentados, em situação de total violação da 

liberdade e da autodeterminação de cada um, configura crime contra a organização 

do trabalho. Quaisquer condutas que possam ser tidas como violadoras não somente 

do sistema de órgãos e instituições com atribuições para proteger os direitos e 

deveres dos trabalhadores, mas também dos próprios trabalhadores, atingindo-os 

em esferas que lhes são mais caras, em que a Constituição lhes confere proteção 

máxima, são enquadráveis na categoria dos crimes contra a organização do 

trabalho, se praticadas no contexto das relações de trabalho. Nesses casos, a prática 

do crime prevista no art. 149 do Código Penal (Redução à condição análoga a de 

escravo) se caracteriza como crime contra a organização do trabalho, de modo a 

atrair a competência da Justiça federal (art. 109, VI da Constituição) para processá-

lo e julgá-lo. Recurso extraordinário conhecido e provido (BRASIL – STF). 

 

A atuação dos magistrados com fulcro na interpretação de um novo direito 

constitucional é de relevante importância para a concretização dos direitos fundamentais e da 

dignidade da pessoa humana, haja vista a necessidade de se aplicar uma decisão justa para 

aqueles que se utilizam do trabalho análogo ao escravo. De acordo com Rui Barbosa (1997, 

p.52): 

 

O direito dos mais miseráveis dos homens, o direito do mendigo, do escravo, do 

criminoso, não é menos sagrado, perante a justiça, que o do mais alto dos poderes. 

Antes, com os mais miseráveis é que a justiça deve ser mais atenta. (...) Que 

extraordinário, que imensurável, que, por assim dizer, estupendo e sobre-humano, 

logo, não será, em tais condições, o papel da justiça! Maior que o da própria 

legislação. Porque, se dignos são os juízes, como parte suprema, que constituem, 

no executar das leis, em sendo justas, lhes manterão eles a sua justiça, e, injustas, 

lhes poderão moderar, se não, até, no seu tanto, corrigir a injustiça. 

 

O magistrado deve adequar a norma ao fato, com o escopo de efetivar os direitos 

assegurados constitucionalmente. Para Reale (2002, p.580-581): 

 

A constante adequação das normas aos fatos é um requisito indispensável à própria 

efetividade do direito, o qual só funciona enquanto se mantém harmonizado com a 

realidade social vivida, e, para o direito ser operado efetivamente, faz-se necessário 

que os aplicadores da norma funcionem como instâncias que reduzam os problemas 

sociais por meio das respectivas soluções encontradas no ordenamento jurídico. 

 

Vale ressaltar que, os magistrados brasileiros, nas diversas esferas do Poder Judiciário, 

vêm corroborando, por meio de suas decisões, com a erradicação do trabalho análogo ao de 

escravo, com o escopo de fazer com que predomine a efetivação de uma sociedade livre e 



 

justa, de acordo com os ditames de um Estado Democrático de Direito. 

 

3.6 Análise de um Caso Concreto: Trabalho Análogo ao de Escravo em uma Usina 

Sucroalcooleira do Norte do Paraná 

Localizada no município de Porecatu, ao norte do estado do Paraná, está a Usina Central 

Paraná – Agricultura, Indústria e Comércio, fundada na década de 1940 pelo Sr. Ricardo 

Lunardelli. Criou milhares de empregos, consolidando o desenvolvimento e progresso da 

região norte do Paraná e posteriormente, em 1972, com o ingresso do Grupo Atalla, a 

atividade ampliou-se com a construção da nova produtora de açúcar e álcool, uma das maiores 

do País e mais moderna da América do Sul (BRASIL, 2015). 

No entanto, a empresa acima citada é alvo de ações do Ministério Público do Trabalho 

desde o ano de 1997, existindo ações e processos que ainda tramitam no Poder Judiciário. A 

Usina encontra-se interditada, haja vista os funcionários, principalmente aqueles que 

desenvolvem atividades laborativas nos canaviais, não possuírem condições mínimas de 

higiene, saúde e segurança, faltando-lhes até água para beber. Não possuem um local 

adequado para as refeições, sendo que, quando chove, os mesmos têm de comer segurando em 

uma mão o guarda-chuvas e na outra a marmita, sentados no meio da lama. Uma estrutura 

composta por uma lona preta, uma cadeira vazada e um buraco na terra é o banheiro dos 

trabalhadores. A maior parte dos ônibus que faz o transporte dos trabalhadores, na maioria 

moradores das cidades da redondeza, estão sucateados, não oferecendo segurança aos 

obreiros. A jornada excessiva de trabalho leva os funcionários à exaustão física, e empresa 

não dispõe de transporte adequado para socorro médico dos obreiros que frequentemente 

passam mal durante o trabalho, sendo estes socorridos por particulares. A estrutura da 

empresa é considerada irregular, tanto no plantio da cana, como em várias outras áreas, como 

por exemplo, a oficina mecânica (MTE, 2015). 
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Resumo 

Este artigo objetiva analisar a influência das redes sociais na seara trabalhista, sob a 

perspectiva do direito. Com o fenômeno das redes sociais, empregadores e empregados 

tornaram-se dependentes deste meio de comunicação, tanto para o seu lazer, quanto para o 

marketing (interno e externo) de seu trabalho. Com a evolução da sociedade espera-se que o 

direito evolua, porém, o processo legislativo é demasiadamente lento e burocrático o que 

acarreta lacunas a serem solucionadas pelos operadores de direito, principalmente pelo poder 

judiciário. Ademais, o artigo demonstra em seu corpo alguns problemas que atualmente 

podemos visualizar na relação de trabalho, sugerindo – a partir de uma análise doutrinária, 

jurisdicional e o uso do direito comum, especializado e constitucional – soluções quando há 

o conflito de direitos como o a liberdade de expressão, à propriedade, à boa honra da pessoa 

jurídica e o poder de controle e direção do empregador. Por fim, traz ainda a possibilidade da 

rescisão do contrato de trabalho por justa causa do empregado, medida pelo princípio da 

proporcionalidade e das possibilidades expressas na Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Redes Sociais. Poder de Controle Digital. Poder de 

Direção do Empregador. Direito à Liberdade de Expressão 

 

1 Introdução 

Neste primeiro momento sugere-se que o leitor reflita quantos aplicativos para 

comunicação possui. O mundo está mais comunicativo. Nunca foi tão fácil, e perigoso, 

comunicar-se através da escrita, gestos, vídeos, emojis, áudios, entre outras formas. Com as 

redes sociais a população enlasteceu as bordas da comunicação, trazendo novas formas de 

usos com o decorrer do tempo. 

Estudiosos, de áreas distintas da jurídica, ao escreverem sobre as funções das redes 

sociais, explicam que uma delas seria a fomentação do uso da internet, como mencionam 

Darren Barefoot e Julia Szabo no livro Manual de Marketing em Mídias Sociais, ao 

compararem a ascenção da internet com a ascenção das redes sociais: “incrivelmente, a 

adoção de banda larga em residências aumentou em 40% de março de 2005 a março de 2006, 

duas vezes a taxa de crescimento do ano anterior” (BAREFOOT; SZABO, 2010). Há também o 

consenso de seu uso político e psicológico. Lilly Green diz que uma das grandes funções da 

rede social é cessar a carência humana (EDITORIAL, 2014). Ademais, tornou-se um ambiente de 

trabalho e forte fonte de renda. 

Cabe ao direito acompanhar a evolução da sociedade a fim de evitar a autotutela – atos 

infrutíferos de tempos remotos que acontece “quando o próprio sujeito busca afirmar, 



 

unilateralmente, seu interesse, impondo-o (e impondo-se) à parte contestante e à própria 

comunidade que o cerca” (DELGADO, 2002), havendo ainda resquícios em situações como a 

greve trabalhista, ou seja, com as novas funções das redes sociais, é dever do direito regulá-

las. 

Hoje, as redes sociais são também utilizadas como meio de difusão de marketing 

pessoal. Monetiza-se vídeos; vende-se ideias sobre estabelecimentos; praticam-se ações que 

refletem no mundo jurídico das empresas, como por exemplo: reclamações sobre produtos, 

serviços ou atendimentos nas redes sociais, gerando a criação de novos profissionais como os 

“consultores de social media” cuja função é seguir a reputação do estabelecimento e resolver 

problemas antes que haja a propagação de forma preocupante que reflitirá na produvidade e 

rentabilidade da pessoa jurídica. 

Diante de todos esses usos de uma só ferramenta, as lides – “debates jurídicos no qual as 

duas partes exprimem pretensões em conflito” (SIDOU, 2000) - ocorrem com maior 

frequência, principalmente nos âmbitos do controle de uso das redes sociais em relação aos 

direitos à liberdade de expressão, direitos à imagem, inclusive ao direito ao esquecimento. É 

razoável que haja problemas no direito do trabalho que vão do controle do empregador em 

relação à página pessoal do empregado até a justa causa trabalhista. 

Em 2012, o site do órgão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) publicou uma matéria 

sobre a repercussão do uso das redes sociais no ambiente de trabalho. Nela, houvera discussões 

entre a liberdade de expressão e a possibilidade da justa causa por ofender a honra do 

empregador. 

 
No caso da publicação via Internet, a justa causa pode ser aplicada com base no 

artigo 482, alínea "k", da CLT, segundo o qual todo ato lesivo da honra ou da boa 

fama ou ofensas contra o empregador e superiores hierárquicos constituem motivos 
para a dispensa. O controle dos computadores é legal e, caso seja identificada 

utilização indevida dos equipamentos ou da web, a direção pode demitir alegando 
justa causa (REIS, 2002). 

 

Por fim, pretende-se, de forma não exaustiva, porém expositiva, abordar neste artigo as 

conceituações das redes sociais e o uso desta; a liberdade de expressão nas redes sociais; o 

limite do poder do empregador nas redes sociais, assim como seu poder de controle; 

finalizando com a demissão por justa causa citada acima pela matéria do TST. 

 

2 As Redes Sociais e suas Problemáticas Jurídicas 

Questionou-se o leitor, no início da introdução, sobre quantos aplicativos possui cuja 

função é a comunicação, porém, para que qualquer discussão tenha base real e possa chegar a 



 

uma solução prática é necessário a correta conceituação dos termos determinantes desta. A 

falta de conceitos traz a confusão na comunicação, tornando- a inútil, sendo assim: o que são 

redes sociais? 

 

2.1 O Conceito de Redes Sociais 

Os conceitos de rede sociais propagam-se em um curto período de tempo, visto que a 

primeira rede social surgiu em meados de 1995 nos Estados Unidos da América. Regina Maria 

Marteleto, conceituou as redes socias como “um conjunto de participantes autonômos, unindo 

ideias e recursos em torno de valores e interesses compartilhados” (MARTELETO, 2001). 

Por ser um campo de estudo demasiadamente informal, torna-se difícil uma 

conceituação acadêmica adequada, mas, diante pesquisas feitas para a redação deste artigo, 

chegou-se diversas vezes a conceitos semelhantes ao acima, ou seja, “uma estrutura social 

composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que 

partilham valores e objetivos comuns” (DUARTE; FREI, 2008), ou “um meio de se conectar 

a outras pessoas na internet.” (EDITORIAL, 2010), como disse a renomada empresa HP. 

Ainda, a partir de fontes coloborativas, conceitua-se redes sociais como: 
 

uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, conectadas por um ou 

vários tipos de relações, que compartilham valores e objetivos comuns. Uma das 

fundamentais características na definição das redes é a sua abertura, possibilitando 

relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os participantes (PÚBLICO, 

2016). 

 

A inexistência da hierarquia entre os usuários traz efeitos imediatos como a 

possibilidade de visualização dos posts por qualquer um que o usuário permita, caso este não 

alterar as configurações padrões de seu perfil na rede social. 

 

2.2 Os Elementos Caracterizadores das Redes Sociais 

Com a análise e interpretação do conceito de rede sociais, percebe-se que ela tem 

seus elementos característicos: pessoas ou organizações que compartilham valores e 

objetivos comuns e a posição não hierárquica entre os participantes. 

O elemento mais interessante das redes sociais vem a ser a não hierarquia, já que tal 

autoriza as interações virtuais de forma eficaz e rápida transformando posts em lides ao 

divulgá-los para o mundo virtual. Ainda, sobre a não hierarquia, diz Martha Gabriel: 

 

A crescente difusão das redes sociais on line no Brasil e no mundo que, associada à 

sua forma de interação não hierárquica e colapsando tempo e espaço, tem 

impactado o comportamento humano. O modo como nos relacionamos uns com os 

outros e com instituições e empresas têm mudado sensivelmente e impactado 

praticamente todos os aspectos da nossa vida (GABRIEL, 2010). 



 

A presença da não hierarquia possibilita o amplo acesso às informações presentes nos 

perfis dos usuários das redes sociais. 

 

2.3 O Uso das Redes Sociais 

Tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas utilizam as redes sociais, porém com 

objetivos diferentes. Estas visam a oportunidade de lucrar e melhorar sua situação no mercado, 

enquanto aquelas visam a liberdade de expressão. 

As pessoas jurídicas utilizam-nas também para tomar ciência de sua reputação, o que lhe 

asseguram o direito à boa honra e à imagem. 

Ao acessar um perfil de uma pessoa física, nota-se que a rede social é uma forte forma 

de divulgar opiniões seja através de posts, comentários ou compartilhamentos ao exercerem o 

direito constitucional à liberdade de expressão. 

 

2.4 As Lides Causadas Pelo Uso das Redes Sociais 

A problemática maior encontra-se quando temos o conflito da liberdade de expressão da 

pessoa jurídica com a imagem ou honra da pessoa física. Exemplifica- se: poderia um 

empregador obrigar o empregado, ou seus colaborardes, a fazer a promoção do seu produto, 

ou serviço, nas redes sociais? Até onde o princípio da proteção ao empregador, um dos 

pilares principiológicos do direito do trabalho, atinge as redes sociais em casos como: um 

empregado desabafando sobre um empregador? A partir destes exemplos surge mais um 

questionamento: como deveria o poder judiciário agir, uma vez que o art. 140 do Código 

Processo Cívil (CPC/2015) e o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB, [S.d.]) impossibilitam-no de eximir-se da obrigação de solucionar as lides? Sem o 

devido respaldo jurídico acata- se a analogia, os costumes e os princípios do direito, mas deve-

se lembrar da recente natureza das problemáticas das redes sociais. 

Em um recente julgamento, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região 

procedeu o pedido de justa causa quando um empregado curtiu (JURÍDICO, 2016), ou seja, 

expressou seu sentimento de empatia para com o que foi publicado, em comentários feitos por 

outra pessoa contra a empresa para qual laborava. Declarou a relatora do processo: 

 

O fato é grave, posto que se sabe o alcance das redes sociais, isso sem contar que o 

recorrente confirma que outros funcionários da empresa também “eram seus 

amigos” no Facebook. A liberdade de expressão não permite ao empregado travar 

conversas públicas em rede social ofendendo a sócia proprietária da empresa, o que 

prejudicou de forma definitiva a continuidade de seu pacto laboral ((BRASIL - 

TRT/SP, 2014). 

 



 

Fica então a dúvida, até onde este fato seria uma expressão lesiva à boa honra da empresa 

ou do empregador, ou uma manifestação da liberdade de expressão? 

 

2.5 Liberdade De Expressão 

Para a compreensão da liberdade de expressão, primeiro faz-se necessária uma breve 

digressão sobre a sua relatividade e historiciedade enquanto Direito e Garantia Fundamental. 

 

2.5.1 A Inserção Da Liberdade De Expressão No Ordenamento Jurídico 

Quando promulgada em 1988, a vigente Constituição da República Federativa do Brasil 

(CFRB/88) incluíra a liberdade de expressão no art. 5º que encontra-se no Título dos Direitos 

e Garantias Fundamentais e é listado na categoria dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos, em seus diversos incisos, ainda fora ratificada quando o Brasil tornou-se signtário 

do Pacto de San José da Costa Rica, no seu art. 13 (CFRB/88 - Art. 7º). 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

IX- é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independente de censura ou licença; 

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação; 

XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais (CFRB/88 - Art. 5º). 

Art. 13º, Convenção Americana: Liberdade de pensamento e de expressão: 

I – Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse 

direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de 

toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em 

forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 

II – O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito 

a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente 

fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar: 

a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 

b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral 

públicas. 

III – Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, 

tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de 

freqüências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de 

informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a 

circulação de idéias e opiniões. 

IV – A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o 

objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da 

adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso V – A lei deve proibir toda 

propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou 

religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à 

violência (CFRB/88 - Art. 7º). 

 



 

Hoje, devido ao processo descrito pelo art. 5º, §3º, CFRB/88 os direitos à liberdade de 

expressão advindos do Pacto de São José da Costa Rica têm eficácia e posição como se 

emenda constitucional fossem. 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 

aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 

dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais 

(CFRB/88, Art. 5º). 

 

2.5.2 A Omissão Estatal Como Garantidor do Direito à Liberdade de Expressão 

Por causa da historiciedade dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e sua 

dimensão originária, a liberdade de expressão tem como caracterísitcas a omissão estatal, a 

partir da não intervenção deste. Novelino doutrina sobre tais: 

 
os direitos de defesa caracterizam-se por exigir do Estado, preponderantemente, um 

dever de abstenção, caráter negativo, no sentido de impedir a ingerência na 

autonomia dos indivíduos. São direitos que limitam o poder estatal com o intuito de 

preservar as liberdades individuais, impondo-lhe o dever de não interferir, não 

intrometer, não reprimir e não censurar (NOVELINO, 2008, p 223). 

 

Torna-se claro então que o direito à liberdade de expressão é um direito negativo em 

relação ao Estado quando exercido pelo agente. Nos campos das redes sociais, as pessoas 

físicas ao usarem-na fazem gozo do direito à liberdade de expressão sem a necessidade de 

autorização estatal. 

 

2.5.3 A Relatividade da Liberdade de Expressão 

A relatividade é grande característica dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos. 

Sobre isso, doutrina Alexandre de Morais: “os direitos e garantias fundamentais consagrados 

pela Constituição Federal não são ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais 

direitos igualmente consagrados pela carta Magna (princípio da relatividade) (MORAIS, 2003, 

p 61). 

É claro que na Constituição Federal não há hierarquia de direitos, sendo assim, quando 

dois direitos são colocados em cheque, deve-se utilizar do princípio da proporcionalidade para 

solucionar os conflitos de interesse. Logo, diz Marmelstein: 

 

o princípio da proporcionalidade não é útil apenas para verificar a validade material 

de atos do Poder Legislativo ou do Poder Executivo que limitem direitos 

fundamentais, mas também para, reflexivamente, verificar a própria legitimidade 

da decisão judicial, servindo, nesse ponto, como verdadeiro limite da atividade 



 

jurisdicional. O juiz, ao concretizar um direito fundamental, também deve estar 

ciente de que sua ordem deve ser adequada, necessária (não excessiva e suficiente) 

e proporcional em sentido estrito (MARMELSTEIN, 2008, p. 385). 

 

A relatividade dos direitos e deveres individuais e coletivos já está pacificada, como 

exemplo tem-se a reativação ao direito à vida, afinal, é conhecido que há, no ordenamento 

jurídico Brasileiro, a possibilidade da legítima defesa – desde que imediata e moderada. 

A vida é o bem jurídico super protegido no atual ordenamento brasileiro, se este é relativado, 

por que não seria também a liberdade de expressão? Os tribunais recursais trabalhistas, com 

base neste princípio constitucional, têm relativizado os direitos à liberdade em prol à imagem, 

ou dignidade da pessoa jurídica, assim como o contrário é verdade, como exemplificado em 

no tópico denominado jurisprudência deste artigo. 

 

2.5.4 Os Limites do Limite 

Se este direito também poderá ser relativizado quando aplicado, faz-se necessária a 

reflexão: Qual o limite desta relativização? Qual a correta medida e o correto peso do direito à 

liberdade de expressão quando comparado com o direito do poder potestativo do empregador? 

Afinal, as pessoas jurídicas também são respaldadas pelo art. 5º, CFRB/88 no que lhes 

couberem, sendo assim, essas têm o direito à imagem e à honra, como demonstrado 

anteriormente quando explicado a finalidade da pessoa jurídica nas redes sociais. 

Sobre tais ponderações, a doutrina e a jurisprudência nos indicam que tais serão 

visualizadas a partir de cada caso concreto. Deve-se verificar as circunstâncias, usos e 

costumes, entendimentos de cada tribunal e, ainda, as provas contidas em cada processo. Não 

seria uma fórmula estática, mas sim algo dinâmico. Tal conclusão é extremamente racional 

devido aos princípios norteadores do direito do trabalho em conjunto com os constitucionais, 

principalmente os protetivos e o princípio da primazia da verdade real. 

 

3 Poder de Direção do Empregador 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) trata em seu artigo 2º sobre o poder de 

direção do empregador perante a prestação pessoal do serviço, caracterizando o empregador, e 

consolidando o princípio da alteridade, que consiste na responsabilidade tão só do empregador 

pelos riscos da atividade econômica. 

 

Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os 

riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 

serviço. § 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de 

emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações 



 

recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores 

como empregados. § 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada 

uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou 

administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer 

outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, 

solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas 

(CLT/43 - Art. 2º). 

 

3.1 A Necessidade do Poder Diretivo 

Instaura-se que o empregador necessita dar o direcionamento aos seus subordinados 

para cumprir as funções sociais e institucionais da empresa, caso contrário, o contrato de 

trabalho, principalmente na modalidade emprego, perderia um de seus pilares que é a 

subordinação jurídica, ainda acarretaria, com uma grande probabilidade, prejuízos relevantes 

à empresa e também à sociedade, pois cumprida a sua função social a empresa gera empregos, 

distribui serviços e produtos e colabora para o desenvolvimento de uma sociedade. 

Para Amauri Mascar Nascimento, o poder de direção do empregador é “a faculdade 

atribuída ao empregador de determinar o modo como a atividade do empregado, em 

decorrência do contrato de trabalho, deve ser exercida” (NASCIMENTO, 2009, p.225). Sendo 

assim o poder de direção não se limita apenas a qualidade objetiva da prestação da atividade, 

mas também ao modo como ela deve ser exercida, contanto que dentro dos limites do contrato 

de trabalho. 

 

3.2 O Exercício do Poder Diretivo Perante as Redes Sociais 

Nas redes sociais o poder do empregador pode ser demasiadamente complicado e tênue 

por ainda haver a omissão legal do assunto, assim, operadores do direito e empregadores 

deparam-se com situações que não se sabe se é uma expressão do poder de direção do 

empregador, ou apenas uma bruta intereferência no direito de expressão à liberdade do 

indivíduo. 

Pesquisas demonstraram que as grandes empresas possuem políticas instauradas em 

regimento interno sobre o uso da rede social, mas, até onde elas podem regular sobre? 

Em casos concretos, imagine que o empregador peça a seus empregados que todas as 

vezes que houver uma novidade na página oficial de sua empresa na rede social, este tenha 

de compartilhá-la. Caso o empregador não o faça argumentando que o perfil que tem naquela 

rede social é pessoal, não sendo atingido assim pelo contrato de trabalho, seria um ato 

passível de justa causa por indisciplina? Afinal, é uma regra geral do empregador que está 

visando a promoção de sua empresa buscando seus fins expostos acima. 

Contudo, uma das razões da função social da pessoa jurídica ser inserida no art. 421, 



 

Código Cívil (2002) “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função 

social do contrato”, além da sua presença no Art. 5º, XXIII, CFRB/88 “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIII – a propriedade atenderá a sua função 

social”, e posteriormente no art. 182, §2º, CFRB/88 “A política de desenvolvimento urbano, 

executado pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes. §2º - A propriedade urbana cumpre a sua função social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”, foi 

estabelecer meios pacíficos sociais para que não aconteça a exploração indevida e desumana 

da mão de obra. Assim, o poder de direção do empregador está diretamente ligado à função 

social de sua empresa, portanto, uma ordem leviana, ou seja, ordenar por apenas ordenar, seria 

uma forma de coação de uma obrigação contratual trabalhista, e quando aplicado o princípio 

da proporcionalidade, ordens como a citada acima são abusivas, já que fogem do escopo da 

função social da empresa. 

 

3.3 O Poder de Controle Empregatício 

Outra obrigação legal do empregador é o poder de controle dele sobre os seus 

empregados. Percebe-se que, no próprio entender do homem mediano, a palavra “empregado” 

vem impregnada de adjetivos como a subordinação. Deste então, torna- se evidente que o 

empregador deve subordinar o seu empregado, porém, fica o questionamento: tratando das 

ações que um empregado tem dentro das redes sociais, como comentar, curtir ou compartilhar 

algo, até onde se estenderia tal poder? 

 

3.3.1 Uma Análise Legal e Doutrinária 

A partir de uma análise legal e doutrinária tais limites vão até onde beiram os direitos do 

art. 5º, CFRB/88, porém, principalmente a dignidade humana. Dentre outros, o controle é uma 

medida protetiva ao empregador, visto os efeitos do princípio da alteridade que, no 

ordenamento jurídico brasileiro, exterizam-se a partir da culpa in elegendo e da culpa in 

vigilando, além das responsabilidades que o empregador tem de acordo com os arts. 932, III e 

933, CC e a Súmula 341, STF. 

 

São também responsáveis pela reparação civil: III- o empregador ou comitente, por 

seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, 



 

ou em razão dele (CC, Art. 932). 

As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja 

culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos 

(CC, Art. 933). 

É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou 

preposto (STF, Súmula 341). 

 

3.3.2 Das Ferramentas Utilizadas no Ambiente de Trabalho 

Ademais, o empregador tem o direito de ter o controle sobre as ferramentas que 

propiciam a atividade qual ele expõe seus empregados, visto que é um direito à propriedade 

com fulcro no art. 5º, XXII, CFRB/88: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: XXII – é garantido o direito de propriedade” (CFRB/88, Art. 5º). 

Em um caso concreto, como por exemplo o uso das redes sociais pelo empregado 

dentro do ambiente de trabalho pelas ferramentas disponibilizadas a ele para o trabalho, 

percebe-se o enlastecimento do controle empregatício. Em outras palavras, quando um 

empregado utiliza a ferramenta disponibilizada pelo empregador (sejam físicas ou virtuais 

como o acesso a rede de computadores), aquele deve entender que o poder de controle deste 

estará legalmente protegido. 

É de grande importância ressaltar aqui a aplicação do princípio da relatividade aos 

direitos e deveres individuais e coletivos, portanto, à luz de um caso concreto, com a 

divergências destes direitos, como o da propriedade do empregador e à intimidade do 

empregado, serão pesados e ponderados efetuando legalmente a mitigação de um de acordo 

com o interesse social, a boa-fé do agente e o dano sofrido. 

Atualmente, tornou-se extremamente corriqueiro os empregados acessarem as contas 

pessoais, seja e-mail ou perfis em redes sociais, dentro do ambiente de trabalho, mesmo 

quando estes equipamentos não forem fornecidos pelo empregador. Como dito anteriormente, 

não se entende mais ferramentas como objeto tangível, o acesso à rede virtual também 

enquadraria como ferramenta de trabalho. 

Quando a hipótese acima for realizada, cabe ao empregador controlar as consequências, 

punindo o empregado, ou não, contando que seguido o princípio da razoabilidade, afinal, o 

contrato de trabalho é, em regra, de prazo indenterminado, sendo assim, a sua rescisão 

acontecerá somente nas hipóteses mais graves. O mais corriqueiro é a advertência oral ou 

escrita. Sobre isto, diz Sérgio Pinto Martins: 

 

O sigilo de comunicação de dados, como o e-mail, é também inviolável. 



 

Entretanto, essa regra não pode ser entendida de forma absoluta, principalmente 

diante da má-fé do empregado. Em casos de interesses relevantes, que podem, 

posteriormente, ser examinados pela Justiça, o empregador poderá monitorar os e-

mails do empregado, desde que digam respeito ao serviço (MARTINS, 2005. 

p.227). 

 

Ainda sobre a privacidade e o direito de propriedade do empregador, leciona Sérgio 

Pinto Martins: 

 

não se pode dizer que haveria violação da privacidade do empregado quando o 

empregador exerce fiscalização sobre equipamentos de computador que lhe 

pertencem. Ressalte-se que o correio eletrônico, em muitos casos, é da empresa e 

não do empregado. O telefone utilizado para acesso à Internet é do empregador. 

Assim o recebimento da comunicação é do empregador e não do empregado, como 

na hipótese de questões relacionadas apenas com o serviço (MARTINS, 2005. 

p.228). 

 

Torna-se transparente então a necessidade do controle do empregador para a 

manutenção da atividade que este assumira os riscos. 

 

4 Demissão Por Justa Causa do Empregado 

De antemão, a razoabilidade deve estar presente em relações jurídicas. Ainda a CLT 

entrou em vigência no dia 1º de maio de 1943, enquanto as redes sociais começaram a surgir a 

partir de 1995, mais de 50 anos após a vigência daquela. Sendo assim, há uma necessidade da 

modernização doutrinária e jurídica ao fato concreto no caso da demissão por justa causa 

devidoao fato do empregado com o uso da rede social. 

Salienta-se também que, este artigo visa exemplificar e expor problemáticas 

trabalhistas, de longe tem-se uma reflexão profunda e detalhada. 

 

4.1 Uma Breve Digressão Sobre a Visão Popular da Rescisão Contratual 

Mitos populares e a falta do conhecimento jurídico impossibilitam o devido exercício da 

lei. Diversos empregadores e trabalhadores carregam estes mitos consigo, como: para que haja 

a demissão deve haver uma progressão de penalidade, exemplo: primeiro adverte, após 

suspende e por fim, demite. A rescisão contratual, ou demissão, não se limita a essa 

progressão. 

Necessita-se desmistificar esta falácia para que um possa perceber que há parâmetros 

para que uma demissão ocorra, principalmente a por justa causa do empregado, que, haverá de 

estar tipificado em lei, já que as penalidades no Brasil seguem o sistema civil law, ou seja, 

pode-se punir alguém somente com o que está exteriorizado no ordenamento jurídico 

brasileiro. Ainda: 



 

JUSTA CAUSA – ALÍNEAS ‘J’ E ‘K’ DO ART. 482 DA CLT - 

PROPORCIONALIDADE ENTRE O ATO FALTOSO PRATICADO E A 

PENALIDADE IMPOSTA. Dentre os requisitos da justa causa temos a 

proporcionalidade, através da qual se requer que o penalidade aplicada pelo 

empregador guarde proporção com o ato faltoso cometido pelo empregado. De tal 

sorte, entre o ato praticado pelo autor da falta e a pena aplicada pela ré deve existir 

equilíbrio e correspondência, sob pena de o empregador usar seu poder de comando 

de forma arbitrária e tornar inválida a forma de ruptura do contrato de trabalho 

levada à efeito. (PROC. TRT/CAMPINAS 15ª REGIÃO Nº 00020-2006-146-15-00-

8 ROPS. Relator JUIZ JOSÉ ANTONIO PANCOTTI. Decisão N° 056339/2006). 

 

Verifica-se tal possibilidade de desmistificação em casos da justa causa por 

improbidade, como por exemplo: o furto. Não seria razoável que quando um empregado 

furtasse a empresa ou o empregador, este teria que passar pela progressão de penalidade para 

poder rescindir o contrato de trabalho. 

 

4.2 Os Efeitos da Justa Causa 

As rescisões contratuais acarretam em diversos efeitos, sendo que a grande maioria 

deles visa a proteção financeira do empregado, porém, quando esta decorre de um ato taxado 

pelo art. 482 da CLT, 

 

Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: 

a) ato de improbidade; 

b) incontinência de conduta ou mau procedimento; 

c) negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do 

empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha 

o empregado, ou for prejudicial ao serviço; 

d) condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha 

havido suspensão da execução da pena; 

e) desídia no desempenho das respectivas funções; 

f) embriaguez habitual ou em serviço; 

g) violação de segredo da empresa; 

h) ato de indisciplina ou de insubordinação; 

i) abandono de emprego; 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer 

pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, 

própria ou de outrem; 

k) ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o 

empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou 

de outrem; 

l) prática constante de jogos de azar. 

Parágrafo único - Constitui igualmente justa causa para dispensa de empregado a 

prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, de atos atentatórios à 

segurança nacional (CLT/43, Art. 482). 

 

Serão seus efeitos: “férias vencidas com 1/3º; décimo terceiro salário vencido; saldo 

salarial referente aos dias trabalhados” (GARCIA, 2015). Ainda: 

 
Gera ao empregado dispensado o direito de receber: aviso prévio; férias vencidas e 

proporcionais com 1/3; décimos terceiros salários vencidos e proporcionais; saldo 

salarial referente aos dias trabalhados; indenização de 40% do FGTS; levantamento 



 

dos depósitos do FGTS; guias do seguro-desemprego (GARCIA, 2015). 

 
 

Veja que o empregado receberá uma parcela bem inferior ao que receberia se a rescisão 

não fosse por justa causa. 

 

4.3 As Hipóteses da Justa Causa 

A CLT traz em seu corpo jurídico um rol taxativo de possibilidades de demissão por justa 

causa por ato comissivo, ou omissivo, do empregado, em seu art. 482 e, concomitantemente, a 

doutrina o interpreta. Trabalhar-se-á apenas com três causas de possível demissão: a 

insubordinação, a indisciplina e a lesividade à boa honra e imagem da pessoa jurídica. 

 

4.3.1 A Insubordinação 

A doutrina interpreta insubordinação como “o descumprimento de ordens específicas 

recebidas pelo empregado ou grupo delimitado de empregados. É o desatendimento pelo 

obreiro a ordem direta por ele recebida do empregador ou dos prepostos e chefias deste” 

(DELGADO, 2015, p. 1300). No contexto das redes sociais, esta seria caracterizada quando 

um empregado, por exemplo, utiliza-se as redes sociais no ambiente de trabalho após ordem 

expressa da omissão de tal conduta. 

 

4.3.2 A Indisciplina 

Enquanto a insubordinação recai sobre um ato direcionado a um empregado específico, 

“a indisciplina se verifica quando o empregado não respeita, não acata, não cumpre ordens 

gerais estabelecidas e dirigidas aos empregados da empresa como um todo” (GARCIA, 2015). 

Pense neste caso: em uma reunião com todos os empregados de um departamento, ou 

até no regulamento interno da empresa, é regulado que toda postagem da página oficial da 

rede social da empresa deve ser compartilhada na página pessoal do empregado. O desacato 

dessa implicaria como um ato de indisciplina, logo, passível à demissão por justa causa? 

“Obviamente, para que se configure a indisciplina, a ordem deve ser lícita e razoável, sem 

configurar abuso de exercício do poder de direção” (GARCIA, 2015). 

 

4.3.3 O Ato Leviso da Honra ou Boa Fama 

A problemática alastra-se de verdade quando tratamos da alínea k, do Art. 482, sobre o 

“ato lesivo da honra ou da boa fama” da empresa, empregador ou superiores hierárquicos. A 

boa doutrina já entende que o ato descrito acima não necessita estar acontecendo dentro do 



 

ambiente de trabalho, e o mesmo entendimento tem sido feito pelos Tribunais Superiores, 

tanto os de direito comum, quanto os do direito especializado (Direito do Trabalho). Neste 

sentido, Mauricio Godinho: 

 

Ato lesivo da honra e boa fama ou ofensas fisicas praticadas contra o empregador e 

superiores nierãrquicos, saivo em caso de iegitima defesa propria ou de outrem 

(alinea k). O presente tipo legal tambem envolve a injúria, a calünia ou a 

difamação, alem da agressão física. Seu diferencial encontra-se no fato de que os 

atos infracionais são praticados contra o proprio empregador ou superiores 

hierarquicos do obreiro, e, alem disso, independentemente de se tratar ou não do 

proprio iocai de trabalho (DELGADO, 2015, p.1301). 

 

Ainda, é vital a distinção do ato lesivo à honra e a boa fama do direito, ao da liberdade 

de expressão. É comum que a sociedade, diante de opressões e abusos de direito, redija textos 

sobre o que ocorrera em seus perfis pessoais. Então, resta a dúvida, seria uma denúncia um ato 

lesivo à honra e a boa fama, já que este é público e poderá causar danos à imagem da pessoa 

jurídica? Acredita-se que não, visto que os próprios processos de conhecimento são denúncias 

presumidas públicas que poderiam ter o mesmo efeito. Matérias jornalísticas (BALDO, 2015), 

já expõe a devida cautela sobre o uso das redes sociais pelo empregado, visando a 

conscientização da população para o bom andamento da sociedade, afinal, há locais 

apropriados para resolver conflitos de opiniões que ocorrem no ambiente de trabalho. 

 

5 Conclusão 

As redes sociais revolucionaram o modo que as pessoas interagem e comunicam. Um 

dos efeitos desta revolução foi a divulgação propagada de desabafos sobre o ambiente de 

trabalho, ou sobre o empregador, ainda denúncias do que o usuário considera como lesivo e 

abusivo, que pesam sobre a honra da empresa de forma a causar danos na lucratividade destas. 

Com isso em mente, perguntou-se diversas vezes neste artigo, até onde vai o poder de punir 

do empregador por algo que seu empregado postou, curtiu ou compartilhou? Seria razoável 

punir um empregado por um ato, tipicamente caracterizado como insubordinação ou 

indisciplina, quando este recusa-se de compartilhar as postagens da empresa no perfil pessoal de 

uma determinada rede social? E quando o empregado utiliza a internet da empresa para 

verificar coisas pessoais, tais como e-mail ou o perfil de um usuário, mesmo que de seu 

próprio aparelho eletrônico? Caso sim, teria a empresa então a liberdade de usar o perfil 

pessoal do usuário para se promover? 

Conclui-se que, devido à relatividade dos direitos conflitantes nos casos concretos, a 

proporcionalidade será o norte a ser seguido a caso concreto, cabendo ao judiciário, como já 

tem sido feito pelos Tribunais Superiores, Regionais e Varas do Trabalho, sentenciar de forma 



 

justa e, quando considerado princípios uma forma de legalidade, legal. 

As redes sociais perduraram entre nós e a evolução desta é certa, infelizmente, como 

também já exposto, por diversas razões o direito expresso não consegue seguir ainda a 

evolução social no mesmo passo desta, sendo assim, é de fundamental importância que o 

poder judiciário, em sua função típica, continue em constante qualificação, principalmente 

sobre termos de outras áreas, para a devida, justa, moral e eficaz prestação jurisdicional. 
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A Normatização Tributária Das Empresas Por Atos do Poder Executivo 

 

Washington Aparecido Pinto. Curso de Direito UNOPAR 

Michelle Mori do Couto. Curso de Direito UNOPAR 

 

Resumo 

A Constituição Federal/88 traz em seu bojo princípios que iluminam as relações entre 

indivíduos e o Estado. Encontra-se nela a tutela expressa do princípio da legalidade (art. 5.º, 

inc. II), que pode ser entendido como mandamento constitucional imperativo nas relações 

sociais, principalmente na relação Empresas- Estado. Quanto aos órgãos normatizadores, em 

especial a Receita Federal e Ministério do Trabalho Emprego, não obstante as suas 

atribuições, no que concerne ao Poder de Polícia, eles não podem criar maiores deveres e 

obrigações do que a própria lei traz, sob pena de ficar configurado o abuso de poder e 

ingerência nas atribuições legislativas. Destarte, com o trabalho, vislumbrou-se a análise de 

duas situações fáticas em que por meio de Portarias os referidos órgãos criam obrigações 

novas aos empresários, incorrendo em aumento de custos/dispêndios. A ordem de 

normatização influencia diretamente na ordem econômica, das empresas, onde o Estado deve 

pautar no princípio da legalidade que gere a Administração. Na busca de reprimir esses atos de 

manifesto desrespeito o legislador constituinte nos concedeu remédios constitucionais. Dentre 

eles o Mandado de Segurança, previsto na Constituição Federal, regulamentando por força da 

Lei 12.016/2009. Esse mecanismo protege os administrados quando o responsável pelo abuso 

de poder for autoridade pública. Em suma, o trabalho busca ter por desiderato a válida 

recalcitrância por parte do empresariado em face dos atos oriundos de entidades sem 

legitimidade constitucional para impor obrigações, velando pela máxima que “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

 

Palavras-chave: Arbitrariedade, legalidade, Direito. 

 
1 Introdução 

O ordenamento jurídico nacional, em virtude do sistema de compilação de normas 

existentes, demonstra-se positivista. Tal tendência e técnica legislativa é oriunda das lições de 

Hans Kelsen, como também, de uma necessidade pragmática que a ciência jurídica intenta. 

Desta maneira, não se pode olvidar que uma das principais fontes do Direito 

contemporâneo, são as leis, que podem ter diversas acepções etimológicas, podendo ser 

classificada como Estrita– “lei é apenas a norma jurídica, promanada do Poder Legislativo, 

em sua função típica” (ASSIS, 2012. p. 52). Ocorre também na mesma perspectiva quando 

decorrente de ato do Poder Executivo, em sua função atípica, qual seja, a legisferante. 

Esse arcabouço jurídico estável, atribui uma espécie de condição de confiança na 

sociedade de direito, sendo uma forma de mecanismo na visão de NiklasLuhmann, citado por 

Assis: 

 

O sistema social desenvolve mecanismos que garantem, num certo grau de 

confiança, as expectativas contra a possibilidade de desapontamento. Esses 

mecanismos, que conferem às relações sociais uma certa estabilidade, fazem parte da 

sua estrutura (ASSIS, 2012. p. 439). 



 

 

Destarte, há ainda a existência de princípios nos quais o ordenamento como um todo 

busca guarida a fim de embasar as normas positivadas. 

Os princípios constitucionais surgem no ordenamento jurídico como linhas diretivas, 

que carregadas de valor, exercem influência sobre a produção das demais normas, garantindo 

a harmonia entre elas e a Constituição. 

Sacha Calmon Navarro Coelho, leciona que: 

 
O que caracteriza os princípios é que não estabelecem um comportamento 

específico, mas uma meta, um padrão. Tampouco exigem condições para que se 

apliquem, antes, enunciam uma razão para interpretação dos casos. Servem, 

outrossim, como pauta para a interpretação das leis, a elas se sobrepondo 

(COELHO, 1991, p. 32). 

 

Assim, em sede de matéria tributária, por exemplo, ocupou-se a Constituição Federal de 

destacar enunciados, que operando como suporte para produção e interpretação das leis 

tributárias, proporcionam harmonia entre o poder de tributar e a proteção dos direitos e 

garantias fundamentais do administrado. 

A segurança outorgada por meio desta forma de técnica de conceber um ordenamento 

jurídico, predominantemente positivado, possui certas críticas, porém, estabelece inúmeras 

vantagens aos administrados, cidadãos de uma região. Uma dessas prerrogativas e garantias é 

o próprio princípio da legalidade, que nas palavras do jurista abaixo pode ser assim 

conceituado: 

 

o princípio da legalidade mais se aproxima de uma garantia constitucional do que de 

um direito individual, já que ele não tutela, especificamente, um bem da vida, mas 

assegura, ao particular, a prerrogativa de repelir as injunções que lhe sejam 

impostas por uma outra via que não seja a da lei (BASTOS, 1990. p. 172). 

 

No tocante ao princípio da legalidade ainda temos que como princípio geral, a 

Constituição Federal, art. 5º, II, prescreve que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, porém, temendo ser insuficiente este enunciado em 

matéria tributária, o legislador reforçou este princípio com o que os doutrinadores chamam de 

princípio da estrita legalidade. 

Assim, prescreve a Constituição Federal em seu art. 150, inciso I, que é vedado aos entes 

políticos “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”. Desta forma, diante da 

exigência de qualquer espécie tributária de forma compulsória, o jurisdicionado só estará 

obrigado ao seu cumprimento quando houver prévia lei que o tenha instituído ou majorado. 

O termo lei, contido no enunciado constitucional, deve ser entendido em seu sentido 

restrito, “como lei propriamente dita, lei formal, para significar a norma jurídica emanada do 



 

Poder Legislativo, como órgão de representação popular, e que tenha observado todas as 

formalidades constitucionais para a sua aprovação”. 

Para Daniel Costa Rodrigues, o enunciado contido no art. 150, I, trata-se de direito 

individual, como se estivesse expresso no art. 5º da Constituição, destacando que: 

 

Nem sequer por lei delegada poderá o Presidente da República produzir normas 

tributárias, já que, consoante inciso II, do parágrafo 1º, do artigo 68, da 

Constituição Federal, não será objeto de delegação a legislação sobre direitos 

individuais (RODRIGUES, 1997, p. 56). 

 

Este princípio estabelece a garantia de segurança nas relações jurídicas que se 

estabelecem entre o Estado (fisco) e o particular (contribuinte), pois estas relações serão 

disciplinadas pela lei que estabelecera as condições inerentes ao sujeito ativo e sujeito passivo 

da obrigação tributária. 

Neste sentido, leciona Hugo de Brito Machado que: 

 
A rigor, o que a lei deve prever não é apenas a hipótese de incidência, em todos os 

seus aspectos. Deve estabelecer tudo quanto seja necessário à existência da relação 

obrigacional tributária. Deve prever, portanto, a hipótese de incidência e o 

consequente mandamento. A descrição do fato temporal e da correspondente 

prestação, com todos os seus elementos essenciais, e ainda a sanção, para o caso 

de não prestação (MACHADO, 2004, p. 126). 

 
Para o referido autor, o prazo para recolhimento do tributo também faz parte dos 

elementos essenciais, especialmente quando o tributo está sujeito ao lançamento por 

homologação, pois, a não fixação em lei deste prazo, deixaria a autoridade administrativa livre 

para fixá-lo, podendo exigi-lo em prazo não razoável, prejudicando o contribuinte e a 

segurança jurídica desta relação. 

Porém, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou entendimento no sentido de que o 

prazo para vencimento da obrigação tributária não se trata de matéria submetida a observância 

do princípio da reserva legal. Assim, a lei que cria um tributo deve estabelecer todos os seus 

elementos constitutivos, dispondo principalmente sobre o fato gerador, a base de cálculo e 

alíquota, o sujeito ativo e o sujeito passivo. 

Tal alicerce fundamental do Direito, portanto, ganha guarida inclusive na Carta Política 

brasileira de 1988, em seu art. 5.°, inc. II, quando aduz para a já considerada “máxima 

jurídica”: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei. 

Em que pese o ditame constitucional citado, o Estado diariamente produz um repertório 

extremamente vasto de normas jurídicas em sentido stricto, valendo dizer que as obrigações e 

supressão de direitos só possuem chancela constitucional, quando advém das leis formalmente 



 

produzidas, em âmbito federal até o municipal. 

A doutrina pátria entende que da expressão “em virtude de lei” é possível depreender 

que “já se dessume que a palavra lei, para a realização plena do princípio da legalidade, se 

aplica, em rigor técnico, à lei formal, isto é, ao ato legislativo emanado dos órgãos de 

representação popular (DA SILVA 2004, p. 419-120). 

Por outro lado, diferentemente do que ocorre na esfera privada, onde o imperativo é a 

autonomia da vontade das partes, assegurando nesses casos executoriedade ao pacta sunt 

servanda, nas relações entre a Administração Pública em face aos seus cidadãos, que in casu, 

será estudado - empresas privadas, o Estado só poderá agir nos moldes restritos dos 

permissivos legais. 

Outrossim, o entendimento reputa-se de plena higidez legislativa, para que os cidadãos 

de forma ampla, apenas sejam forçados a possuírem condutas omissivas ou comissivas, 

abstendo-se de direitos ou vinculando às obrigações, por intermédio de leis (stricto sensu). 

Por sua vez, explicando sobre a abrangência do princípio da legalidade na relação, 

Estado e Administrado, o magistério de Di Pietro ensina que: 

 

Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato 

administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor 

vedações aos administrados; para tanto, ela depende de lei. A observância do 

referido preceito constitucional é garantida por meio de outro direito assegurado 

pelo mesmo dispositivo, em seu inciso XXXV, em decorrência do qual “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão (...) (DI 

PIETRO, 2012, p. 65). 

 

Inexoravelmente, o entendimento consolidado por parte da doutrina e da jurisprudência, 

referente à impossibilidade de criar leis e dispositivos legais por meios escusos ou diversos, 

tendo linhas recentes na nova conjuntura constitucional. Ocorre que, uma vez havendo a 

conduta ativa por parte de quaisquer órgãos vinculados ao Poder Executivo, por intermédio de 

atos jurídicos que estabelecem obrigações e deveres, devem estes serem rechaçados de nosso 

ordenamento, retirando ou suspendendo sua aplicabilidade. 

 

2 Conceito de Ato Administrativo 

Primariamente, faz-se necessário reportar à origem dos chamados “Atos 

Administrativos”. Os atos da administração pública, em especial aos provenientes dos órgãos 

que fiscalizam e normatizam a atividade empresarial são e sempre foram, atos vinculados. Atos 

pelos quais, não podem sofrer influência discricionária por parte do administrador, seja ele, o 

próprio Chefe do Executivo ou até mesmo algum Ministro de Estado ou ainda por parte dos 

responsáveis legais das instituições normatizadoras, Secretários, Diretores etc. 



 

Nesta esteira, sendo atos da Administração Pública regulamentadora, eles devem 

observar os princípios de toda administração, expressamente previstos no art. 37, caput, 

CRFB/88, que prelecionam serem superprincípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

Uma vez discorrido sobre tais aspectos, mister se faz buscar a essência dos atos, onde 

segundo lição da Di Pietro “Ato administrativo como a declaração do Estado ou de quem o 

represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico 

de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário” (DI PIETRO, 2012, p. 203). O 

Código Civil de 2002 não mantém o conceito de ato jurídico contido no artigo 81 do Código 

Civil de 1916, preferindo falar em negócio jurídico. 

Superadas tais premissas, paira aqui a discussão sobre a legitimidade e, sobretudo a 

legalidade dos atos administrativos, que promanam da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

e do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de suas Superintendências, que visem a 

criação de obrigações à sociedade empresarial brasileira, por meio dos atos normativos que 

podem “disciplinar a aplicação da lei aos casos concretos, pode o Executivo baixar decretos, 

resoluções, portarias, instruções” (DI PIETRO, 2012, p. 125). 

Tais órgãos possuem legitimidade de realizar a interpretação, aplicação das leis em 

geral, resguardadas em suas matérias, podendo para tanto proceder a um trabalho de 

fiscalização. Não obstante a esta prerrogativa, o que se entende por arbitrário e ilegal, é o 

aumento e dilação das obrigações trazidas por força de lei aos empresários em geral, que 

sempre veem revestidos de atos normativos, como as Instruções Normativas ou Portarias 

Ministeriais. 

 

3 Formas de Atuação Jurídica: Descentralização e Desconcentração 

Desde a tripartição dos poderes de inspiração do francês Montesquieu, ficou pré-

estabelecido que o Executivo teria a função de gerir e administrar a máquina pública. Talvez 

essa segregação à época poderia ter sido de fácil vislumbre, pois se estava diante de 

sociedades menos complexas e de mais fácil gestão. Hodiernamente, com o acentuado e 

crescente número da população, o Poder Executivo não consegue desenvolver suas 

atribuições de forma isolada e contida. Vale dizer, que não há uma nova segregação entre o 

poder, e sim uma “divisão interna”, a fim de viabilizar a obtenção dos interesses coletivos por 

meio da administração pública.  

Como meio de realizar esse mecanismo de otimização interna, ocorrem os fenômenos 

que a doutrina denomina de desconcentração e descentralização. Considera-se 



 

descentralização a outorga de poderes de um ente personificado a outro que possui por sua vez 

capacidade jurídica, seja ela natural ou decorrente de lei, como são as pessoas jurídicas. Por sua 

vez, a desconcentração se perfaz diante da necessidade de esvair o acúmulo funcional do 

poder executivo, que de primazia é representado pelo Chefe do Poder Executivo, para retirar 

de seu entorno o vasto número de atribuições, visando aperfeiçoar o empenho de obrigações. 

Oportuno recorrer-se aos ensinamentos dos administrativistas: 

 
Direfe a desconcentração pelo fato de ser esta uma distribuição interna de 

competências, ou seja, uma distribuição de competências dentro da mesma pessoa 

jurídica; sabe-se que a Administração Pública é organizada hierarquicamente, 

como se fosse uma pirâmide em cujo ápice se situa o Chefe do Poder Executivo. As 

atribuições administrativas são outorgadas aos vários órgãos que compõem a 

hierarquia, criando-se uma relação de coordenação e subordinação entre uns e 

outros. Isso é feito para descongestionar, desconcentrar, tirar do centro um volume 

grande de atribuições, para permitir seu mais adequado e racional desempenho. A 

desconcentração liga-se à hierarquia. A descentralização supõe existência de, pelo 

menos, duas pessoas, entre as quais se repartem competências (DI PIETRO, 2012, 

p. 466). 

 

Tal análise se faz de relevância singular, para que possamos entender a verdadeira 

natureza das instituições/ministérios que existem em nosso país, uma vez que decorrentes de 

atos do Executivo, e com atribuições outorgadas pelo próprio, é indiscutível a natureza de 

origem executiva desses desdobramentos administrativos, sendo, portanto, membros 

componentes do mesmo Poder. Esta condição, muito além dos direitos a eles transmitidos, 

também se declina aos deveres e principalmente as vedações da repartição dos poderes, no que 

tange a impossibilidade de atuarem como verdadeiros entes legislativos, na edição de atos 

normativos em geral. 

 

3.1 Secretaria da Receita Federal do Brasil 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, possui sua normatização 

regulamentada pela Portaria do Ministério da Fazenda n.° 203/2012, sendo um órgão 

descentralizado da administração pública, mas pertencente ao Poder Executivo Federal. 

Atualmente, entre suas atribuições e finalidades constantes no Art. 1.° do Anexo 

Regimental interno do citado órgão, temos que a interpretação das diretrizes constantes nas 

leis nacionais se demonstra de extrema relevância para o estudo, in verbis: 

 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, órgão específico singular, 

diretamente subordinado ao Ministro da Fazenda, tem por finalidade:I - planejar, 

coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades de 

administração tributária federal e aduaneira, inclusive as relativas às contribuições 

sociais destinadas ao financiamento da seguridade social e às contribuições devidas 

a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em 

vigor;II – propor medidas de aperfeiçoamento e regulamentação e a consolidação 



 

da legislação tributária nacional;III – interpretar e aplicar a legislação tributária, 

aduaneira, de custeio previdenciário e correlata, editando os atos normativos e as 

instruções necessárias à sua execução (BRASIL, 2012). 

 

Dessarte, outorga o chefe do Ministério da Fazenda poderes de enorme relevância para 

o dia-a-dia do contribuinte, ou seja, do cidadão à Secretaria em comento. 

A problematização paira na questão da edição de atos ou Instruções Normativas “IN” 

que violem os ditames e limites legais impostos validamente por esta. O inciso III, ao conceder 

as prerrogativas de interpretação, dá margem não só a forma literal que se encontra lá prescrita, 

mais além do que isso, concede uma discricionariedade totalmente vedada pelas normas 

constitucionais atuais. Muito embora, a prática da edição das medidas que extrapolam a 

prerrogativa de interpretação, possa estar intimamente ligada aos seus gestores em si, não 

podendo falar ou suscitar em escusa por parte dos órgãos de normatização. 

Existem vários princípios e ditames que envolvem o ordenamento jurídico pátrio, 

notavelmente as garantias são as mais cruciais para um bom desenvolvimento de um Estado, 

por meio do qual a própria ficção criada para cuidar da administração pública, e também da 

elaboração legislativa, deve observar estritamente o fim de suas atribuições estatais, 

respeitando as normas de forma geral e as bases que sustentam a verdadeira justiça de um 

Estado Democrático. 

No que diz respeito às matérias relativas à atribuições de obrigações, sanções e 

imposição de penas, se encontra consolidado o entendimento de que só poderão ser 

aplicadas quando houver expressa determinação legal. Determinação legal esta que, não basta 

apenas estar sob as vestes de ato formalmente regular, e sim devem ser leis capazes de estatuir 

vínculos de sujeição e subordinação para com os administrados, e especificamente às 

empresas. 

 

3.2 Ministério do Trabalho e Emprego  

O Ministério do Trabalho e Emprego é decorrente do fenômeno acima identificado, a 

desconcentração. Com o desiderato de aumentar a eficiência e abrangência da gerencia estatal 

o governo federal cria os ministérios e em alguns casos secretaria com status de ministério 

para gerir determinadas áreas que possam ter relevância nacional. 

Prima facie, em consonância com o que impera na legislação específica, compete ao 

mesmo: 

 

Art. 1º O Ministério do Trabalho e Emprego, órgão da administração federal direta, 

tem como are de competência os seguintes assuntos: I – política e diretrizes para a 

geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; II – política e diretrizes para 



 

a modernização das relações do trabalho; III – fiscalização do trabalho, inclusive 

do trabalho portuário, bem como aplicação das sanções previstas em normas legais 

ou coletivas; [...] (MTPS, 2016). 

 

Conforme ocorre com o regimento interno da douta Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, o poder público outorga ao Ministério em tela, poderes para aplicar sanções e dele 

serem emanados regramentos e diretrizes para a obtenção de suas finalidades institucionais. 

Incontroverso, porém, que em paralelo a estas atribuições, o Ministério do Trabalho e 

Emprego, funciona muitas vezes como disciplinador de leis em âmbito federal. Isso equivale a 

dizer que em muitos casos, de forma que ultrapassam suas atribuições originárias, o órgão em 

questão atua normatizando e verdadeiramente legislando em matéria trabalho-empregatício, 

algo que per si interfere na tripartição de poderes e sobretudo, interfere de maneira direta no 

empresariado brasileiro. 

A interferência aqui aduzida possui uma grande preocupação na classe empresarial, pois 

afeta de maneira direta o cotidiano das empresas, ferindo inclusive a segurança jurídica, 

postulado assegurado constitucionalmente. A segurança jurídica fica ameaçada, pois o 

empresário sempre ficará na dúvida se deve apenas se atentar aos ditames legais, quando nos 

referimos a eles, entendemos apenas as normas emanadas pelo Legislativo de forma típica ou 

em casos excepcionais pelo Executivo, mas chancelada pelo parlamento, ou devem observar e 

obedecer as “normas” exaradas por esses órgãos, que muito além de simples interpretação e 

fiscalização, realizam verdadeira majoração de obrigações e até mesmo criação de novas 

obrigações legais que não estão implícitas ou mesmo expressas na lei base. 

 

3.3 Abuso de Poder e a Função Social da Empresa 

Com a constante evolução empresarial, bem como a globalização como um todo, a 

denominada função social da empresa anda tomando outras denotações diversas daquelas 

constantes do início do século passado. As empresas em momento anterior à busca de uma 

sociedade mais responsável e sustentável, havia por predileção que para atingir a sua função 

social, bastaria tão somente elas respeitarem as leis vigentes no país. 

A doutrina moderna preleciona a respeito da função social da empresa, comentando o 

art. 170, da nossa Carta Política: 

 

a iniciativa econômica privada é amplamente condicionada no sistema da 

Constituição econômica brasileira. Se ela se implementa na atuação empresarial, e 

esta se subordina ao princípio da função social, para realizar ao mesmo tempo o 

desenvolvimento nacional, assegurada a existência digna de todos, conforme os 

ditames da justiça social, bem se vê que a liberdade de iniciativa só se legitima 

quando voltada à efetiva consecução desses fundamentos, fins e valores da ordem 

econômica (DA SILVA, 2004, p. 713). 



 

Todavia, esta concepção, apesar de ser extremamente válida, vem se tornando um pouco 

mais ampla e complexa na atual sociedade, conforme prevê o próprio doutrinador. Bem se 

sabe que o cumprimento de regras emanadas por órgãos cuja legitimidade é outorgada 

constitucionalmente são necessárias e obrigatórias na atual conjuntura econômico-jurídica que 

vive do Direito pátrio. 

A função social da empresa, norteadora da atividade empresarial, deve ser observada 

atentamente pelo empresariado, atendendo os fins de um Estado Democrático, preservando 

inclusive a atividade empresarial como um todo. 

Outrossim, é direito inerente ao empresariado brasileiro saber de forma alva e 

transparente quais os preceitos legais que devem ser observados, viabilizando uma conduta 

escorreita e madura por parte de todos empresários, em especial respeitando a nova didática 

contemporânea estatal. 

Neste diapasão, é com extrema dificuldade que as empresas vêm galgando em meio à 

constante globalização, sendo que em muitos casos além das pressões externas, oriundas da 

própria economia mundial de mercado, permanecem estagnadas com as incertezas e 

inseguranças provocadas pelo Poder Executivo ao editar obrigações não respaldadas em Lei, 

utilizando-se do denominado “Poder de Polícia” para se legitimarem, prejudicando a empresa 

como fator componente da ordem econômica nacional. 

 

3.4 Poder de Policia e o Princípio da Proporcionalidade 

Quando se fala em relação Estado-Indivíduo, no caso a abrangência fica adstrita às 

empresas de forma geral, a Administração Pública se sujeita a direitos e deveres a serem 

observados integralmente. O poder de polícia possui sua origem na Grécia Antiga, onde 

“polícia” origina-se do grego politeia, inferindo sobre os atos que as Cidades-estados (polis) 

exerciam sobre os cidadãos gregos. 

Num tom de fácil compreensão Di Pietro, ilustra a respeito do conceito moderno do tema: 

 

Pelo conceito moderno, adotado no direito brasileiro, o poder de polícia é a 

atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em 

benefício do interesse público. Esse interesse público diz respeito aos mais 

variados setores da sociedade (...) (DI PIETRO, 2012, p. 123). 

 

E complementa acerca dos limites do referido poder: 

 
Por isso mesmo, os meios diretos de coação só devem ser utilizados quando não 

haja outro meio eficaz para alcançar-se o mesmo objetivo, não sendo válidos 

quando desproporcionais ou excessivos em relação ao interesse tutelado pela lei 

(DI PIETRO, 2012, p. 123). 

 



 

Esses atos são de influência da prevalência do interesse público em detrimento ao 

interesse particular, desde que observados os limites e garantias constitucionais, não 

podendo, portanto, ultrapassar os interesses públicos. Interesses públicos que se delineiam 

com o próprio princípio da legalidade. 

Em decorrência desse poder de polícia, abordar-se-á os meios de atuação por parte da 

Administração Pública, onde a doutrina moderna realiza a classificação em Atos Normativos 

e Atos Administrativos, cujo objeto de analise será o primeiro, uma vez que representa o 

objeto do embate ora proposto neste ensaio. 

Ato contínuo, mesmo que o poder de polícia seja dotado dos atributos da 

discricionariedade, da autoexecutoriedade e da coercibilidade, ele possui vedação legal de no 

primeiro caso (discricionariedade) de exacerbar o mesmo interesse público que o legitima. A 

discricionariedade é uma prerrogativa que pode ser utilizada quando expressamente autorizada 

em lei, em consonância com as regras e princípios basilares do Direito Administrativo e do 

Direito Constitucional. 

Embora seja louvável esta vedação, não são raras as vezes que as empresas de nosso 

país, se deparam com inúmeras arbitrariedades impostas de maneira coercitiva. Como se 

depreende, o Poder Público Executivo por intermédio de seus órgãos não possui legitimidade 

de “legislar” a fim de criar deveres e obrigações, compelindo as empresas geradoras de 

riquezas e produção de renda, a fazerem ou deixarem de fazer nada senão em virtude de 

legislação formalmente prevista e promulgada. 

Em que pese essa aparente celeuma jurídica, entre a discricionariedade e o dever de 

abstenção de criação de deveres senão em virtude de lei, a própria Constituição Federal 

invoca o princípio da proporcionalidade na tentativa de balizar tais embates. 

O princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, cuja essência encontra-se na ideia de 

justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, ou justa medida, como Pedro Lenza, 

explica: 

 

(...) trata-se de princípio extremamente importante, especialmente na situação de 

colisão entre valores constitucionalizados, possui três importantes elementos: 

necessidade ou exigibilidade, adequação ou pertinência e proporcionalidade em 

sentido estrito, esta sendo a medida necessária e adequada para superar a restrição a 

outros valores constitucionalizados (LENZA 2011, p. 143). 

 

Nesta esteia, não se pode olvidar da pertinência e plena aplicabilidade do referido 

princípio, e de sua adequação, uma vez que o Art. 5.°, inc. II, CF, dever-se-á ser interpretado 

de forma gramatical e literal, sob pena de se adentrar em um mundo de incertezas e de fortes 

correntes de arbitrariedade e interesses infundados. 



 

3.5 Casos Concretos para Análise e Jurisprudência 

Como forma de demonstrar efetivamente a ocorrência dessas situações aqui levantadas, 

pode-se mencionar duas medidas que foram objeto de impugnação, inclusive judicial, por 

parte de vários empresários que tiveram seu direito constitucional de garantia da legalidade 

violado. 

A primeira ocorrência se deu logo após o escândalo e as denúncias de quebra do sigilo 

fiscal de Verônica Serra, filha do então candidato à Presidência da República, José Serra. 

Naquela oportunidade, o sigilo fiscal da filha do candidato teria sido violado por meio de uma 

autorização falsa (procuração particular) apresentada por um suposto contador a uma agência 

da Secretaria da Receita Federal do município de Santo André-SP (G1 – JN, 2016). 

Após grande repercussão nacional, o Secretário da Receita Federal do Brasil editou a 

Portaria n.° 2.166 de 08 de novembro de 2010, que dentre outros assuntos, disciplinou 

naquele momento o acesso à informações protegidas por sigilo fiscal em seu artigo 7º, in 

verbis: 

 

Art. 7 º Somente por instrumento público específico, o contribuinte poderá conferir 

poderes a terceiros para, em seu nome, praticar atos perante órgão da administração 

pública que impliquem fornecimento de dado protegido pelo sigilo fiscal, vedado o 

substabelecimento por instrumento particular. § 1 º Para produzir efeitos, o 

instrumento público específico de que trata o caput deve atender às seguintes 

condições: I - ser formalizado por meio de procuração pública ou, em se tratando de 

outorgante no exterior, no serviço consular, nos termos do art. 1 º do Decreto n º 

84.451, de 31 de janeiro de 1980; II - possuir os seguintes requisitos: a) qualificação 

do outorgante, inclusive com o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

do Ministério da Fazenda (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ); b) qualificação do outorgado, inclusive com o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF); c) relação dos 

poderes conferidos, que poderão ser amplos e gerais ou específicos e especiais; d) 

declaração de que a procuração tem por objeto a representação do outorgante 

perante o órgão detentor das informações fiscais requeridas, quando emitida após a 

data da edição desta portaria; e e) não haver sido emitida há mais de 5 (cinco) anos 

(BRASIL, Portaria RFB n.° 2.166). 

 

Ocorre que com essa medida, a Secretaria limitou o acesso aos advogados e aos 

contadores de todas as empresas situadas no Brasil, que buscam diariamente a tentativa de 

resolução dos interesses do empresariado brasileiro, que até então era realizada por meio de 

instrumentos particulares, com custos extremamente menos onerosos e com notável menor 

grau de burocracia. Nada obstante a uma possível tentativa de proteção, a medida exarou 

novos deveres e obrigações acessórias às empresas como um todo. 

À primeira vista, uma medida fora tomada tão somente por uma falha interna da 

Administração Pública, em velar a checagem da veracidade das informações apresentadas, 

converteu para uma tentativa frustrada de dar uma explicação à sociedade, mas dificultando a 



 

gestão rotineira das empresas em seu dia-a-dia. 

Por esta razão, a CNPL – Confederação Nacional das Profissões Liberais, impetrou 

Mandado de Segurança Coletivo em face do Autor da supracitada Portaria, buscando afastar a 

exigência do instrumento público de procuração para acesso de informações contendo sigilo 

fiscal, e teve o deferimento em sede de liminar e posterior confirmação da segurança 

pretendida, tendo por sim, como declarada a inconstitucionalidade do referido ato normativo. 

Outro exemplo de ato normativo cuja constitucionalidade à luz do princípio da 

legalidade se demonstra em patente afronta é a Portaria n.° 1.510/MTE, que obriga as 

empresas que possuam mais que 10 funcionários a adquirir e implantar o chamado “SREP” – 

Sistema Registrador de Ponto Eletrônico. 

A citada portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, obriga os empregadores 

brasileiros, em regra grande parte são empresas, a obrigações não previstas em lei, ferindo o 

princípio da legalidade, bem como, afrontando pela exacerbação o instituto da 

discricionariedade do Poder Público. 

O mencionado ato normativo, faz com que as empresas de maneira em geral tenham 

gastos intermináveis, não demonstrando ser forma hábil de coibir a tentativa de burlar as 

medidas legais aplicáveis ao controle de jornada, o aludido sistema “SREP” previsto, obrigada 

a anotar a hora de entrada e de saída dos seus funcionários no artigo 74, §2º, da CLT, que 

preleciona: 

 

Art. 74. O horário do trabalho constará de quadro, organizado conforme modelo 

expedido pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, e afixado em lugar bem 

visível. Esse quadro será discriminativo no caso de não ser o horário único para 

todos os empregados de uma mesma seção ou turma. (...) 

§ 2º Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obrigatória a 

anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou 

eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, 

devendo haver pré-assinalação do período de repouso. (grifos do autor) (BRASIL, 

CLT Decreto- lei l5452, 2016). 

 

Considerando uma afronta a um direito líquido e certo contido no seio constitucional, 

não restou outra forma do que a via judicial para ver albergado e garantido os direitos das 

empresas que assim entenderam prejudicadas. A via eleita foi em sua maioria fora o writ, 

conforme se percebe em algumas ações, que oportuno se faz trazer à colação: Autos do 

Mandado de Segurança 25578-2011-002-09-00-3. 2ª Vara do Trabalho de Curitiba-Pr; Autos 

do Mandado de Segurança 3738-2010-195- 09-00-5. 3ª Vara do Trabalho de Cascavel - Pr e 

Autos do Mandado de Segurança 02197.00.36.2010.5.02.0037 – 37ª Vara do Trabalho de São 

Paulo-SP. 

In fine, tal medida muito além que sua ineficácia operacional, poderia causar outros 



 

tantos malefícios ao empresariado nacional, dentre eles pode-se citar: sucateamento dos 

equipamentos de ponto eletrônico, já utilizados por grandes e médias empresas; alto custo 

pela aquisição e instalação dos equipamentos previstos na Portaria Ministerial; eventual 

tumulto e filas no momento de entrada, saída e intra- jornada dos obreiros; custo infinito com 

material utilizado no equipamento como, por exemplo, bobinas e manutenção das impressoras 

térmicas e ainda uma forma de afronta ao meio ambiente em razão da quantidade de papel e 

tintas decorrentes da impressão singular dos comprovantes de entrega e saída. 

Exexposit, a afronta com maior relevância reside, sobretudo, na violação do princípio 

basilar da Administração Pública, previsto no Inc. II do artigo “cidadão”, cujo enredo basilar 

torna-se perigosamente relativizado, causando detrimento da ordem e da segurança jurídica. 

 

4 Conclusão 

Superadas as premissas e os aspectos mais relevantes do presente trabalho, entendeu-se 

que em uma sociedade verdadeiramente democrática, onde o Estado possui direitos sobre os 

seus administrados, mas em via dupla, também necessita basilar seu poder discricionário em 

obediência ao sistema legal. Não se pode legitimar atitudes de manifesta ilegalidade, não 

aparadas por situações legalmente previstas em nosso compêndio legislativo. 

A não recalcitrância por parte das empresas de um modo geral, pode e poderia ocorrer 

um perigoso e manifesto retrocesso no que tange à autonomia em face o ente estatal e acima de 

tudo, o desrespeito veemente dos princípios legais. 

De modo acertado, o legislador constituinte, prevendo tais situações, dentre aquelas que 

nortearam o cerne desse ensaio científico, fez constar na Carta Política de 1988, o Mandamus, 

ação pela qual os administrados, quando deparados de uma afronta real ou plausível, possuem 

a faculdade de manejá-la, com o desiderato de buscar que seja restabelecida o status legal das 

situações que foram arbitrariamente provocadas pela agente público. 

No aspecto prático, aqui não se vislumbra legalizar qualquer meio de conduta ilegal por 

parte das empresas ou dos empresários singularmente, muito menos, afrontar obrigações que 

esses devem observar e respeitar de forma incontestável. Visa-se, em contraponto, a busca 

pela normatização coerente com os ditames legais, a busca pelo respeito do princípio da 

legalidade, em especial pelo próprio Poder Público, evoluir a atual estrutura jurídico-social 

para um patamar de plena e escorreita conduta legal. 
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Resumo 

O presente artigo almeja de forma concisa explanar a democracia no decorrer dos séculos e 

sua importância para o Estado brasileiro durante décadas. Nesse viés, fez-se necessário 

discorrer sobre a Democracia na Grécia Antiga que contribui para a criação e efetivação da 

democracia. Porém, lembra-se que o atual Estado Democrático de Direito do Brasil baseia-se 

na democracia do pós-guerra a qual derrubou o regime totalitarista existente. Tal democracia 

é revestida da representatividade presente hoje no Brasil, tendo em vista que a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 atingiu esse objetivo. A lei federal além de eleger a 

democracia como constituinte do Estado elencou direitos fundamentais para o exercício 

daquela, sendo esses imprescindíveis para a efetivação democrática. Sobre essa vertente 

considera-se e abrange de maneira sintética o procedimento especial disposto na constituição 

– impeachment e seus reflexos no Estado democrático. Ainda, descreve Ademais, exemplifica 

com situações nacionais a aplicação desse instituto. Portanto, objetiva-se com esse trabalho a 

exposição do processo de impedimento do presidente da república na concretização da 

democracia. 

 

Palavras-chave: Democracia. Impeachment. Direitos.  

 

1 Introdução 

A ideia de que todo ser humano, independentemente de etnia, sexo, cor, religião é igual 

constitui o resultado do avanço da democracia, que, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje 

tem evoluído e se desdobrado em inúmeras conquistas sociais.  

Importantíssima garantia com a qual os cidadãos podem contar atualmente como meio 

de fazer com que seus direitos enquanto tais sejam respeitados é a soberania de um Estado 

Democrático de Direito. Isso porque, nele, cada cidadão é agente capaz de pleitear e buscar a 

efetivação de direitos e garantias.  

Quando o governante, eleito pelo povo, age de maneira a descumprir os preceitos que 

deveriam reger sua atividade pública, o cidadão precisa dispor de meios para impedir que isso 

aconteça. É premissa imprescindível para que se estabeleça uma relação de poder e domínio 

entre o Estado e os governados, a clara noção de que o governante está sujeito a falhas, ao 

cometimento de ilícitos que devem ser julgados e punidos. 

Adiante, aborda-se a democracia e explana-se a respeito do processo de impeachment, 

como importante instrumento para a efetivação daquela. 

 

 

 



 

2 Democracia 

2.1 A Democracia na história  

Antes de adentrar e correlacionar o processo do impeachment com a efetivação da 

democracia, é salutar ressaltarmos à origem dessa na Grécia Antiga e os resquícios deixados 

para a democracia atual. 

Aliás, faz-se imprescindível destacar que “do ponto de vista etimológico, democracia é 

composta de duas palavras de origem grega, demos, que significa povo, e kratos, que significa 

poder, autoridade (DIAS, 2013, p. 174). 

Para discorrer de forma sintética José Morais aponta alguns aspectos visíveis no sistema 

político da democracia ateniense: 

 

A democracia ateniense fundava-se na ideia de que todos os homens livres eram 

iguais. O reconhecimento da igualdade conduz à imparcialidade, e é assim que, em 

Homero, gregos e troianos são tratados da mesma maneira, têm o mesmo valor, não 

há melhores nem piores; que, para Heráclito, a razão e o discurso são universais; e 

que, para os sofistas, todas as ideias e instituições, sem exceção, podem ser 

analisadas, criticadas, mudadas. Disse Protágoras que o especialista sabe como 

realizar uma construção, mas que o povo é que decide se se constrói, quando e para 

quê. Essas são decisões politicas, e a política diz respeito a todos os cidadãos 

(MORAIS, 2014, p. 76). 

 

Em suma, observa-se que a democracia em Atenas fundava-se nos princípios da 

liberdade e igualdade, podendo haver entre os homens discussões sobre todas as ideias, assim 

exercerem um direito de escolha. Desse modo, a interação política deveria ser realizada pelo 

povo, assim, competente a todos os cidadãos. 

No entanto, embora a democracia atual possua algumas características da democracia 

grega, é no século XX, pós-guerra, com a queda do totalitarismo nazifascista que a 

democracia de hoje tem seus fundamentos basilares. Na Grécia, a democracia era direta, ao 

contrário da democracia que se expandiu e consolidou-se, pois essa é marcada pela 

representatividade. Outra característica imprescindível na democracia representativa é o 

reconhecimento da liberdade individual, na qual o coletivo não pode interferir em decisões as 

quais cabem apenas ao indivíduo toma-las – liberdade religiosa e ideológica  

  

A democracia constitucional é o regime de governo do atual estágio do Estado de 

Direito surgido no segundo pós-guerra em resposta às atrocidades do totalitarismo. 

Ela representa a comunhão dos direitos fundamentais com a vontade popular. 

(BIELSCHOWSKY, 2013, p.53-54).  
 

Nota-se, portanto, que a democracia representativa vigente na maioria dos Estados, 

consagrou direitos constitucionais, direitos esses fundamentais ao homem, levando-se em 

consideração o arbítrio da população. 



 

2.2 Democracia no Estado Brasileiro 

Sustentando-se nessa breve exposição de democracia, passa-se a explanar sobre esse 

sistema no estado brasileiro. Após, um período absolutista a sociedade civil na década de 

oitenta anseia pela democracia representativa, e esse fato é bem descrito por Carlos Roberto 

Siqueira Castro: 

A intensa participação popular que envolveu o processo constituinte, desde a 
subscrição de emendas populares pelos mais diversos segmentos da sociedade civil 

até o assédio avassalador aos parlamentares dentro e fora do Congresso Nacional, 

traduziu fenômeno da psicologia social de certa maneira inédito em nossa formação 

político-cultural, que ganhou notoriedade na esteira das jubilosas manifestações 

populares em prol da realização das eleições diretas para Presidente da República – a 

contagiante campanha das Diretas Já́, que empolgou as ruas e praças de todo o País. 

(...) Inspirada nos mais consequentes postulados do humanismo solidarista em que 

radica a social democracia naquele ocaso do século XX, a nova Constituição retrata 

muito mais um elenco de direitos à esperança do que propriamente uma solução 

acabada de organização social e política para um país marcado por impenitentes 
contrastes classistas e regionais (CASTRO et al., 2009, p.26). 

  

No histórico brasileiro evidencia-se a participação popular para o exercício de um novo 

sistema de governo, pleiteava-se maior atuação do povo – o uso da democracia – consagrada 

na Constituição Federal de 1988. 

Para tanto, é relevante a exposição da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 que dispõe: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição (BRASIL, 

2015, p.66). 

 

Cabe analisar cada um desses fundamentos no aspecto normativo brasileiro e seus 

aspectos no Estado de Direito. A soberania recebe atenção, por garantir a cada Estado nação 

sua autonomia preservando a identidade cultural nacional e a defesa dos próprios interesses, 

existe uma autonomia com respeito à comunidade internacional.  

No que concerne à cidadania e a dignidade em analise conjunta verifica-se em um 

âmbito jurídico-político, no qual pelo fato de se nascer em território brasileiro é assegurado ao 

indivíduo deveres e direitos, visando assim, a igualdade. Quanto ao inciso IV vê-se que os 

valores sociais do trabalho norteiam a sociedade civil e a livre iniciativa apresenta-se como 

vedação a estatização da economia. E, o pluralismo político que afasta o totalitarismo político 



 

ou um sistema de partido único. Esses fundamentos surtem efeitos devido o poder ser 

emanado do povo, como dispõe o parágrafo único do artigo (REALE, 2005, p. 4). 

 O Estado brasileiro é constituído sobre a égide da democracia como o caput do artigo 

1° do texto constitucional dispõe, além de se fundamentar na cidadania, soberania popular e 

pluralismo político, a fim de se alcançar o objetivo da participação do povo e seu poder na 

escolha de seus representantes. 

Prioriza-se assim, a vontade da população na tomada de decisões por meio de 

representantes eleitos pelo povo, caracterizando-se como uma democracia representativa.  

Para tal exercício, a própria Constituição Federal de 1988, assegura que os fundamentos 

do Estado Democrático de Direito serão protegidos pelo exercício do sufrágio universal e pelo 

voto direto e secreto, definindo ainda as pessoas elegíveis e quais as condições impostas para 

a elegibilidade, consoante artigo 14 incisos e parágrafos (BRASIL, Constituição, 2015. p. 66). 

 

Pela leitura dos Anais da Constituinte infere-se que não foi julgado bastante dizer-se 

que somente é legitimo o Estado constituído de conformidade com o Direito e 

atuante na forma do Direito, porquanto se quis deixar bem claro que o Estado deve 

ter origem e finalidade de acordo com o Direito manifestado livre e originariamente 

pelo próprio povo (REALE, 2005). 

  

À vontade e manifestação do povo apresentam-se como alicerce para a democracia, não 

bastando somente o direito, mas há a necessidade da participação de seus detentores no 

Estado constituído. 

Destaca-se o sufrágio universal haja vista ser um direito explicito e assegurado pela lei 

federal, para Reinaldo Dias o sufrágio universal 

 

Determina que os cidadãos possuem o direito de voto e sejam elegíveis, sem que 

ocorram exclusões politicamente significativas de determinados setores ou grupos 

sociais, motivadas pela raça, sexo, religião, ideologia, riqueza, profissão ou nível 

educacional etc. (DIAS, 2013, p. 182). 

  

Percebe-se então, que houve a preocupação do constituinte em garantir a todos os 

cidadãos igualdade para exercer eu direito de escolha pelo voto e poder participar diretamente 

por meio da elegibilidade. 

 

Desse modo, para a efetivação da democracia são essenciais oito garantias 

constitucionais, a saber, liberdade de constituir e aderir a organizações, liberdade de 

expressão, direito de voto, direito de competir, elegibilidade dos cargos, fontes de 

informações, eleições livres e corretas, e um governo dependente dos votos por meio 

de instituições (DIAS, 2013, p. 176). 

 

Conclui-se, que no exercício da democracia a efetividade dos direitos é necessária e 

uma das formas aparente é o direito de votar e de ser votado.  



 

Ademais, é primordial salientar que a Constituição Federal de 1988 se deu após grave 

apelo populacional com intuito de ter o direito de escolha sobre quem os representaria, ou 

governaria.  

Nesse sentido, percebe-se a proteção do texto constitucional e sua promoção ao direito 

do cidadão votar, porém, surgem os questionamentos: o representante tem o direito de exercer 

seu mandato pelo sistema democrático? Caso o representante escolhido não cumpra com os 

requisitos elencados na própria constituição, pode esse ter seu direito violado e deixar de 

exercer o mandato, embora legítima sua candidatura? 

Para restringir o âmbito da resposta, discorre-se sobre o exercício do mandato eletivo 

correspondente a presidência da república. 

A resposta para essas questões possui respaldo na própria lei constitucional: 

 

Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por dois terços da 

Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo 

Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos 

crimes de responsabilidade. 

§ 1º O Presidente ficará suspenso de suas funções: 

I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo 

Supremo Tribunal Federal; 

II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado 

Federal. (...) 

§ 4º O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser 

responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções (BRASIL. 

Constituição, 2015, p. 66). 

  

O artigo 86 da Constituição Federal dispõe sobre as hipóteses de afastamento do 

Presidente da República na vigência do mandato, logo seu direito de exercício devido a sua 

elegibilidade encontra restrição. A essa situação aplica-se um processo especial – Processo de 

impeachment. 

Sob a égide da Constituição Federal e na vertente da democracia passa-se a discorrer de 

forma sucinta sobre o processo de impedimento do presidente da república e qual sua 

consequência ou contribuição para a afirmação democrática do Estado brasileiro. 

 

3 Impeachment  

O ordenamento jurídico brasileiro não prevê qualquer imunidade ao Presidente da 

República quanto aos ilícitos por ele cometidos. A ele serão aplicáveis todas as regras de 

direito material cabíveis, admitindo-se a punibilidade do governante – graças a existência de 

um Estado Democrático de Direito, que afasta qualquer possibilidade de governo tirano, tido 

como infalível. 

Processualmente, entretanto, o julgamento do Presidente da República, tanto por crime 



 

comum quanto por crime de responsabilidade, assim como dos parlamentares, acontece com 

privilégio de foro.  

É por meio de julgamento com foro e rito peculiares, cuja previsão consta da 

Constituição Federal, que acontece o processo de impeachment ou impedimento.  

Para julgamento do Presidente da República é necessário que, primeiramente, a Câmara 

dos Deputados aprove, com pelo menos 2/3 dos votos, a instauração do processo. Finalmente, 

quando este é estabelecido, o foro competente para julgar é o Senado Federal, de acordo com 

art. 86 da Constituição Cidadã. 

 

3.1 Crimes de Responsabilidade 

É a Lei 1.079/50 que regula os crimes de responsabilidade, que podem ser cometidos 

pelo Presidente da República, Ministros do Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

Procurador-Geral da República, apenas por exemplificar. O presente trabalho prende-se ao 

caso de reconhecimento de crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da 

República, embora as normas legais aplicáveis sejam as mesmas. 

A punição dos crimes de responsabilidade nada mais é que uma defesa do Estado no 

que toca a sua organização, ou seja, a punição de governantes que tentem ultrapassar os 

limites de seu governo, ameaçando a aplicabilidade das normas constitucionais. 

Para a definição de crimes de responsabilidade, pertinente a explicação do professor 

Alexandre de Moraes: 

 

Crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas definidas na 

legislação federal, cometidas no desempenho da função, que atentam contra a 

existência da União, o livre exercício dos poderes do Estado, a segurança interna do 

país, a probidade da Administração, a lei orçamentária, o exercício dos direitos 

políticos, individuais e sociais e o cumprimento das leis e das decisões judiciais 

(MORAES, 2010, p. 487). 

  

Os crimes de responsabilidade são expostos em rol meramente exemplificativo no art. 

85 da Constituição Federal. Trata-se de rol não taxativo uma vez que, pode-se reconhecer, no 

caso concreto, que o ato praticado pelo Presidente da República atenta contra a Constituição 

Federal. Desse modo, este deverá ser responsabilizado. É necessário, contudo, que exista 

previsão legal a tipificar tal ato ilícito, observada a aplicação do brocardo nullum crimen sine 

typo. 

O parágrafo único do artigo 85 da Carta Magna estabelece que a definição dos crimes 

de responsabilidade, de normas de processo e julgamento será feita por lei especial – a União 

tem competência para legislar sobre o assunto. A Lei dos Crimes de Responsabilidade, que 



 

disciplina o assunto, é a já mencionada Lei nº 1.079 de 10 de abril de 1950. 

 

3.2 Do Processo de Impeachment 

Este processo tem por objeto a investigação para posterior atribuição de crime de 

responsabilidade ao Presidente da República. Nele, todas as garantias fundamentais 

processuais devem ser amplamente asseguradas, exponencialmente o direito ao devido 

processo legal, contraditório e ampla defesa. 

As sanções sofridas em decorrência de condenação por crime de responsabilidade não 

culminam em pena restritiva de liberdade. O artigo 52 da Carta Magna prevê as duas sanções 

autônomas e cumulativas aplicáveis: a perda do cargo ocupado pelo governante e inabilitação, 

por oito anos, para o exercício de função pública. Tal impedimento de exercício de função 

pública não diz respeito apenas ao cargo que ocupava, mas a qualquer outro cargo 

governamental, tenha sido eleito ou não, bem como qualquer cargo público, conquistado 

mediante concurso público ou nomeação.  

Quanto à natureza jurídica do processo de impeachment, doutrina majoritária entende 

ser um instituto de natureza política. 

Com relação ao procedimento, observa-se ser bipartido: a primeira parte ocorre na 

Câmara dos Deputados e, em seguida, no Senado Federal. 

Na Câmara dos Deputados, o processo se evidencia em meramente um juízo de 

admissibilidade, enquanto no Senado discute-se o mérito. 

 

3.3 Do procedimento 

É parte legítima para dar início ao processo de impeachment todo e qualquer cidadão, 

uma vez que lhe é assegurada a participação democrática e política. Destaque-se que cidadão 

corresponde à pessoa física, brasileira, que está em pleno gozo de seus direitos políticos e 

atribuições eleitorais. Nada impede que parlamentares ou governantes ofereçam acusação de 

crime de responsabilidade, sempre, porém, na qualidade de cidadãos. 

A denúncia deve ser acompanhada de documentos que a comprovem (ou declaração de 

que é impossível sua apresentação com declaração do local onde possam ser encontrados) 

bem como o arrolamento de testemunhas.  

A primeira fase do processo acontece na Câmara dos Deputados. Esta casa é 

responsável por averiguar a admissibilidade do crime de responsabilidade sem que seja feito 

um julgamento do crime em si. Essa apreciação feita pela Câmara analisa se a denúncia deve 

ou não ser objeto de deliberação e se se deve proceder com a acusação da denúncia.  



 

Em primeiro momento, essa Casa deve avaliar a denúncia oferecida de modo a procurar 

indícios consistentes de que essa representa a possibilidade de, de fato, dizer respeito ao 

cometimento de crime de responsabilidade. É necessária a elucidação de um entendimento a 

respeito da viabilidade da instauração de um processo. 

Uma comissão para apreciação do oferecimento da denúncia é formada e cinco 

representantes de cada partido terão uma hora pata expressar seu parecer oralmente e o relator 

da comissão tem o direito de responder a cada um. No momento do voto de cada Deputado, 

de acordo com o artigo 23 da Lei 1.079/50 não são permitidas questões de ordem, nem 

encaminhamento de votação. 

Ao decidir se deve proceder ou não com a denúncia, a decisão fica à discricionariedade 

da Câmara. Deve ser avaliada, por exemplo, a repercussão social da instauração eventual de 

um processo. O melhor para a democracia e para o povo brasileiro é que se observe, nesta 

fase, o que seria menos danoso ao cenário político nacional: o afastamento do Presidente da 

República e a instabilidade política que isso viria a causar em face da certeza de sua 

minuciosa investigação pelo cometimento de crime de responsabilidade ou o não 

oferecimento de denúncia e a consequente manutenção do governante em seu cargo, uma vez 

que este cenário poderia se mostrar melhor para a ordem republicana. 

Fica claro, portanto, que a apreciação do processo de impeachment pelos Deputados tem 

caráter eminentemente político. Essa decisão não pode ser revisada pelo Judiciário, tampouco 

pelo Plenário. 

Caso a denúncia não seja reconhecida como objeto de deliberação, deve ser arquivada. 

Caso contrário, hipótese em que o pedido é aceito por pelo menos dois terços da Câmara, 

intima-se o acusado para apresentar defesa e, caso deseje, especificar provas que pretende 

produzir. Observe-se que o direito de defesa é garantia fundamental para a efetivação do 

devido processo legal, conforme institui o art. 5º, LV da Constituição.  

O art. 23, § 2º da Lei nº 1.079/50 prevê a imediata suspensão do exercício das funções 

do acusado e a redução à metade de seus vencimentos ou subsídios, caso decretada a acusação 

do Chefe do Poder Executivo nacional. 

Na Câmara dos Deputados a denúncia não é de fato recebida nem tem seu mérito 

julgado. Apenas analisa-se a sua admissibilidade.   

Após oportunizada a defesa do acusado, o processo decorrente de crime de 

responsabilidade é instaurado no Senado Federal, ente competente para processar e julgar tal 

crime. 

Quando do recebimento do processo pelo Senado, a posterior sessão será destinada a 



 

leitura do documento e eleição da comissão julgadora (forma-se um Tribunal Político), 

formada por um quarto da composição do Senado, observada a proporcionalidade com a 

quantidade de partidos que possuem representação, e presidida pelo Ministro Presidente do 

Supremo Tribunal Federal. 

Enquanto se inicia a tramitação do processo no Senado, o Presidente da República está 

afastado de suas funções. Por força do artigo 86, §1º, II da Constituição Federal, essa 

suspensão dura, no máximo, 180 dias. Decorrido tal prazo, o processo se mantém 

normalmente com o retorno do Presidente ao exercício de seu cargo.  

A comissão eleita deve, então, realizar todas as diligências necessárias para a elucidação 

dos fatos que envolvem o crime de responsabilidade imputado ao Presidente. A comissão 

apresenta acusação, que é encaminhada para o Presidente do Senado e o processo é remetido 

em vista ao Presidente do Supremo Tribunal Federal. Informa-se, ainda, o dia designado para 

o julgamento. 

 Novamente, é assegurado ao investigado o direito ao contraditório e ampla defesa ao 

poder, este, apresentar contestação e especificar provas que deseja produzir, além de indicar 

testemunhas. 

A sessão plenária do Senado Federal de julgamento do processo será dirigida pelo 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, que ordenará a realização da leitura do processo 

preparatório, da acusação, da defesa, inquirirá as testemunhas e fixará prazo para os debates 

orais, respeitado o máximo de duas horas para cada parte. 

Superados os debates, acontece a discussão dos Senadores. Em seguida, o Presidente do 

Supremo Tribunal Federal fará, oralmente, relatório de todas as fases do processo desde a 

denúncia e presidirá a votação aberta dos Senadores. 

A condenação do Presidente da República somente poderá acontecer se decidida por 

dois terços dos votos do Senado. Uma resolução do Senado Federal é emitida e corresponde a 

uma Sentença condenatória. Com a condenação, o Presidente da República, além das demais 

sanções judiciais cabíveis, perde o cargo que ocupa e fica impossibilitado, por oito anos, de 

exercer função pública. Por função pública deve-se entender qualquer cargo eleito, nomeado 

ou concursado. 

 

3.4 Impeachment na Experiência Nacional 

Em 1992, inicia-se o processo de impeachment do então Presidente da República 

Affonso Fernando Collor de Mello.  

Nos dias atuais, o Brasil se depara com o processo de impeachment da Presidente Dilma 



 

Vana Rousseff ainda em fase de processamento.  

Não é objeto do presente trabalho analisar politicamente tais fatos, tampouco 

posicionar-se favorável ou contrariamente aos mencionados processos e seus desdobramentos. 

Contudo, analisam-se os acontecimentos passados a fim de estudar os institutos jurídicos 

deles resultantes. 

No caso do ex-Presidente Collor, uma peculiaridade chama a atenção. Quando o 

processo de impeachment contra seu governo estava ainda em curso e, caso terminasse 

condenado (como, de fato, terminou) seria afastado do exercício de seu cargo, este renunciou 

ao cargo de Presidente da República.  

O Senado Nacional deparou-se com situação para a qual não havia qualquer previsão 

legal. Embora um dos efeitos esperados de um processo de impeachment – a destituição da 

pessoa do Presidente do cargo que ocupa – tivesse sido alcançado, com a renúncia, o acusado 

poderia se esquivar das consequências impostas na condenação de um processo desta 

natureza: principalmente a impossibilidade de exercer qualquer cargo público no prazo de oito 

anos, o que lhe seria muito benéfico. 

Foi impetrado Mandado de Segurança no Supremo Tribunal Federal pelo acusado, a 

pretender a cassação da decisão condenatória proferida pelo Senado Nacional, visto que o 

condenado já não era mais Presidente da República. 

O Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido de que “a renúncia ao cargo, 

apresentada na sessão de julgamento, quando já iniciado este, não paralisa o processo de 

impeachment” (BRASIL - STF. Mandado de Segurança nº 21.689-1, 1995). 

No mesmo Mandado de Segurança, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela 

impossibilidade de alteração da decisão do Senado pelo Poder Judiciário. A lei não concebe 

revisão da decisão proferida pelo Senado de nenhuma maneira: nem por outra câmara, por 

outro poder ou pela mesma Casa.  

Em seu voto, o Ministro Paulo Brossard elucida, ainda, que a impossibilidade de 

reconsideração da decisão do Senado não se dá pelo simples fato de sua natureza ser política, 

mas por razão de a lei assim dispor. Funciona, o Senado, no procedimento de impeachment, 

como órgão judicial e não legislativo, cuja jurisdição é recebida pela Constituição e de suas 

decisões não há recurso. 

O Ministro faz um paralelo com os julgamentos de crimes comuns cometidos pelo 

Presidente da República os quais, do julgamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, que 

é o competente para esses casos, em que também a decisão proferida é irrecorrível. 

 



 

3.5 O Impeachment de Dilma Rousseff  

O Brasil passa, hodiernamente, por momento de grandes incertezas políticas. Denúncias 

de crimes e desvios surgem a todo o momento, a atingir tanta oposição quanto situação.  

Neste cenário, um processo de impeachment, mesmo que amplamente embasado em 

suas razões e tido, por muitos, como de grande necessidade e urgência, traz consigo 

incontornável instabilidade da ordem política e social. 

O processo de impeachment da Presidente da República Dilma Roussef teve início em 

denúncia oferecida por Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Conceição 

Paschoal. Os motivos relatados dizem respeito aos crimes de responsabilidade pela abertura 

de créditos suplementares por decreto presidencial, sem autorização do Congresso Nacional, 

pela contratação ilegal de operações de crédito (popularmente conhecidas como “pedaladas 

fiscais”), pelo não registro de valores no rol de passivos da dívida líquida do setor público.  

Tais crimes denunciados consubstanciam-se em um complexo de atos ilegais, ímprobos 

e que, uma vez comprovados, deixariam claro que a Presidente agiu contra o interesse 

público, contrariando aos princípios da Administração, como legalidade, impessoalidade, 

moralidade, transparência. 

Não se pode afirmar, entretanto, que tais crimes foram de fato cometidos pela 

governante, uma vez que não ocorreu a dilação probatória e não existe uma sentença 

transitada em julgado. O processo de impeachment se encontra na fase em que é julgado pelo 

Senado Nacional. 

 

4 Conclusão 

Portanto, apresentado os argumentos jurídicos e históricos vê-se claramente que o 

impeachment não afronta a democracia, tampouco o Estado Democrático de Direito. 

Pelo sufrágio universal é concedido aos cidadãos o direito de se eleger – observando-se 

os requisitos constitucionais – e o direito de escolher seu representante. Contudo, a 

representatividade apresenta limites, quando o presidente da república não age de forma coesa 

com seu cargo. 

Essa garantia, visa por conseguinte, assegurar não apenas um Estado Democrático, mas 

também, um Estado de Direito, no qual os cidadãos têm seus direitos garantidos pela 

Constituição de 1988.  

Celebra-se a promulgação da Constituição Federal uma vez que foi a primeira a garantir 

diretamente os direitos fundamentais e proclamar em seu texto a democracia, assim 

atentando-se para sociedade civil e o fim do totalitarismo e seus representantes. 



 

Nessa esfera, o Brasil teve explicitamente a participação popular em busca de uma 

nação livre. Por meio das “Diretas Já”, o povo pleiteou o direito de governar, norteando assim 

o parágrafo único do artigo 1° da Constituição que versa que o poder emana da população e 

não apensa de uma classe ou governante. 

Logo, o constituinte preocupou-se em garantir um estado justo e livre ao povo 

brasileiro. 

Infelizmente, com a situação a qual se encontra o país, muitos se orgulham em 

posicionar-se a favor de uma ditadura não se levando em conta o poder da democracia.  

Além do mais, na cegueira que norteia muitos, a apologia a ditadores é deveras 

enaltecida por milhares de cidadão, esquecendo-se primordialmente da história a qual se 

consolidou a democracia no Brasil. 

Evidencia-se com o discorrer do trabalho que a Constituição da República Federativa do 

Brasil atentou-se especificamente na garanta dos direitos. Firmou-se para a proteção de cada 

pessoa nascida em território nacional, proteção essa que assegura direitos e deveres a seus 

cidadãos. 

Ainda, deixa de forma nítida a limitação ao poder estatal devendo esse servir a nação e 

atender suas necessidades. 

Embora, é sabido que governos humanos e a máquina estatal são dotados de falhas, a 

constituição brasileira de 1988 dispõe de maneira clara a proteção dos cidadãos em face de 

seus governantes.  

Esta proteção pode ser definitivamente explicada pelo processo de impeachment, que 

mesmo o candidato devidamente eleito pelas vias democráticas não tem o direito absoluto de 

exercer seu mandato. Isso ocorre quando o representante do povo ultrapassa os limites de seu 

governo, ferindo assim, direitos de seus representados. 

Destarte, a Constituição da República Federativa do Brasil tem como objetivo a 

promoção e garantia dos direitos fundamentais do ser humano e ainda, assegurar pela 

democracia a limitação do poder do Estado e seus representantes. 

Portanto, não é lógico o enaltecimento que se faz ao totalitarismo e sequer é admissível 

a violação do texto constitucional. 
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1 Introdução 

O presente estudo analisa a justiça restaurativa de forma abrangente, tratando de expor o 

tema como uma ideia geral, não se restringindo à aplicação ou procedimentos, ou até mesmo 

em seus possíveis desdobramentos. 

O foco então será sobre a busca pela resolução dos conflitos, na esfera criminal. 

Entretanto, insta esclarecer que a Justiça Restaurativa na sua magnitude pode ser executada 

aos outros ramos do direito, bem como as respectivas ciências (v.g. nos Juizados Especiais 

Cíveis e Estatuto da Criança do Adolescente). 

Assim, neste sentido geral, o atual sistema penal (formado basicamente, pela polícia 

como responsável pela investigação dos crimes, o promotor representando a justiça pública e 

titular da ação penal, o juiz no papel de “aplicador da lei”, e no último estágio, se condenado o 

réu a uma medida privativa de liberdade, a instituição penitenciária) encontra-se em conflito 

com a sociedade contemporânea, pois esta através de suas variadas mutações exige novas 

sistemáticas, para alcançar seu desiderato, qual seja, a redução dos índices de criminalidade, a 

diminuição da reincidência e acima de tudo reparação do dano causado. Porém, este vem 

atuando de forma diversa e contrária, criando e problematizando o contexto criminal atual, 

isto pois, a vítima encontra-se banalizada, o ofensor estigmatizado, e a comunidade também 

excluída de qualquer possibilidade de participação pacificadora, no processo criminal. 

Nesta base fática, do fracasso da ideia retributiva, a justiça restaurativa emerge, atraindo 

olhares e estudos. E assim deve ser, visto que ainda encontra-se encoberta pelo seu pouco, ou 

não conhecimento. 

Com início na ideia de revitalizar a vítima dentro do processo penal, surgem conceitos 

de uma justiça que conseguiria assegurar a almejada justiça pela vítima, a reinserção do 

ofensor, tão necessária para comunidade e ainda os direitos mínimos do infrator respeitados. 

Isto tudo através de premissas que mudam o foco do sistema criminal, não abolindo o 

vigente, mas atuando de forma auxiliar, e ainda restaurando as relações sociais abaladas pelo 

delito. 

O ponto de partida são as necessidades da vítima, que devem ser supridas, com a 

respectiva assunção de responsabilidade pelo ofensor deixando de ser um criminoso 

estigmatizado, para se tornar um componente desta cultura de paz, a ser construída. A 



 

comunidade em que vivem os envolvidos também tem um papel a ser desempenhado, qual 

seja, de reconhecer o mal causado, restaurar os relacionamentos rompidos, reorganizar os 

envolvidos e, consequentemente, fortalecer a comunidade. 

As práticas restaurativas serão explanadas nos moldes já existentes pelo mundo, mas 

também é ressaltado que, não é possível se definir um procedimento padrão, aplicável a todos 

os casos. Mas para se alcançar os resultados restaurativos, os princípios pré-estabelecidos 

devem ser obedecidos. Sendo existente a possibilidade de um procedimento restaurativo não 

atingir um desfecho restaurativo, por ter se afastados dos princípios regentes (princípios da 

justiça restaurativa). 

A final, tratar-se-á da real aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro, sobre a 

factual possibilidade de já estar em prática, sem ser necessária uma reforma legislativa, mas 

se esta acontecesse seria um incentivo para os operadores do direito aplicarem tal forma de 

justiça. 

 

2 Hodierna Crise do Sistema Penal 

O presente estudo inicia-se com o presente tópico, pois servirá como embasamento 

fático para o desenvolvimento que seguirá. 

O sistema punitivo contemporâneo, como meio de controle social do crime, está em 

notório fracasso. A doutrina é pacifica em afirmar tal assertiva e apresentar os pontos caóticos 

de sua decadência, 

 

O Brasil como a maioria dos países latino-americanos, assiste imobilizado ao 

desenvolvimento de uma crise crônica em seu sistema penitenciário. Especialmente 

nesta última década, os indicadores disponíveis a respeito da vida nas prisões 

brasileiras demonstram de maneira inconteste um agravamento extraordinário de 

problemas já muito antigos como a superlotação carcerária, a escalada de violência 

entre os internos, as práticas de abusos, maus-tratos e torturas sobre eles, a 

inexistência de garantias mínimas aos condenados e o desrespeito sistemático e 

institucional à legislação ordinária e aos princípios dos direitos humanos (ROLIM, 

2009, p.121). 

 

De forma expositiva conta-se como um dos elementos geradores da falência do sistema 

penal atual, a superlotação carcerária, que tem gênese no descumprimento dos enunciados da 

Lei 7.2010/84 (Lei das Execuções Penais), neste linear anota-se o entendimento de Sandra 

Carvalho (Relatório anual do centro de justiça global Direitos Humanos no Brasil, 2003).1 

Segue o trecho: 

 

 
1Carvalho (2003). 



 

A Lei de Execução Penal (LEP) brasileira é elogiada em todo o mundo, e representa 

um dos maiores avanços jurídicos de nossa história. O grande desafio das entidades 

da sociedade civil que atuam nesta área, sempre foi o de reduzir a distância entre o 

arcabouço legal e o panorama real do sistema penitenciário. 

 

Nota-se de imediato a ineficácia da pena para atingir seu desiderato, qual seja, punir o 

indivíduo, retirá-lo da comunidade para não delinquir novamente, e ressocializá-lo. 

Outro fator que colabora significativamente para a superlotação do sistema carcerário é 

a questão dos presos que já cumpriram sua pena, e ainda assim não tem a liberdade concedida, 

isto ocorre principalmente pela falta de acompanhamento profissional. E também, a excessiva 

quantidade de presos provisórios que estão nos mesmos presídios que os já sentenciados, ou 

ainda o fato dos sentenciados não ficarem separados conforme a natureza do delito2. 

Ainda soma-se ao tema a questão da reincidência, que demonstra o efeito cascata da 

inocuidade da pena, visto que esta não ressocializa o condenado, e por consequência não evita 

que este volte a delinquir e superlotar, de forma geral, as penitenciárias. A reincidência ocorre 

por muitas vezes pela falta de ocupação durante o cumprimento de pena, visto que os 

apenados na maioria dos presídios não possuem ocupação (estudo ou trabalho), 

marginalizando ainda mais o condenado. 

Também há que se falar sobre a cifra negra e oculta da criminalidade3. Que é tida como 

uma das responsáveis pela falta de legitimidade do sistema penal vigente, pois poucos são os 

 
2 Refere-se aqui de forma sucinta a concepção de Foucault sobre disciplina, veja; “A ‘disciplina’ não pode se 

identificar com uma instituição nem com um aparelho; ela é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, 

que comporta todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos; 

ela é uma ‘física’ ou uma ‘anatomia’ do poder, uma tecnologia. E pode ficar a cargo seja de instituições 

‘especializadas’ (as penitenciárias, ou as casas de correção do século XIX), seja de instituições que dela se 

servem como instrumento essencial para um fim determinado (as casas de educação, os hospitais), seja de 

instâncias preexistentes que nela encontram uma maneira de reforçar ou de reorganizar seus mecanismos 

internos de poder (um dia se precisará mostrar como as relações intrafamiliares, essencialmente na célula pais-

filhos, se ‘disciplinaram’, absorvendo desde a era clássica esquemas externos, escolares, militares, depois 

médicos, psiquiátricos, psicológicos, que fizeram da família o local de surgimento privilegiado para a questão 

disciplinar do normal e do anormal), seja de aparelhos que fizeram da disciplina seu princípio de funcionamento 

interior (disciplinação do aparelho administrativo a partir da época napoleônica), seja enfim de aparelhos estatais 

que têm função não exclusiva, mas principalmente fazer reinar a disciplina na escala de uma sociedade (a 

polícia). Foucault (2004). 
3 Insta colacionar a conceituação de Lola Aniyar De Castro “Criminalidade legal é aquela que aparece registrada 

nas estatísticas oficiais, as quais, geralmente, como sucede na Venezuela, são estatísticas que registram somente 

os casos em que houve condenação. A criminalidade aparente seria toda a criminalidade que é conhecida por 

órgãos de controle social – a polícia, os juízes, etc. -, ainda que não apareça registrada nas estatísticas (porque 

ainda não tem sentença, porque houve desistência da ação, ou porque não se encontrou o autor, ou porque, por 

múltiplas razões legais ou factuais, o processo não seguiu o seu curso normal). A criminalidade real é a 

quantidade de delitos verdadeiramente cometida em determinado momento. Pode-se, pois, observar facilmente, 

que há diferença de volume entre criminalidade aparente, criminalidade legal e criminalidade real e que esta 

última não é conhecida na sua real extensão. Entre a criminalidade real e a criminalidade aparente, há uma 

enorme quantidade de casos que jamais serão conhecidos pela polícia. Esta diferença é o que se denomina cifra 

obscura, cifra negra ou delinqüência oculta. A diferença entre a criminalidade real e a aparente, seria, pois, dada 

pela cifra negra. Castro (1983). 



 

crimes que chegam ao poder público, e desta ínfima quantidade grande parte não recebe 

nenhuma resposta do Estado.4 

Além de falar no fracasso dos fins explícitos5, há também notas acerca dos fins 

implícitos não estarem sendo atingidos, 
 

Os objetivos ideológicos do aparelho penal se resumem nas metas de repressão da 

criminalidade e de controle/redução do crime. Os objetivos reais do aparelho penal 

consistem numa dupla reprodução: reprodução da criminalidade pelo recorte de 

formas de criminalidade das classes e grupos sociais inferiorizados (com exclusão da 

criminalidade das classes e grupos sociais dominantes) e reprodução das relações 

sociais, porque a repressão daquela criminalidade funciona como ‘tática de 

submissão ao poder’ empregada pelas classes dominantes.6 

 

Hialino é o fracasso da tão famigerada prevenção especial positiva7, já exposta acima, a 

clamada ressocialização8 carece de legitimidade no Estado Democrático, frente aos direitos 

individuais e o direito da diferença. 

Do mesmo modo, a ineficácia dos ideais da prevenção negativa também se faz presente, 

veja o interessante posicionamento de Juarez Cirino, onde didaticamente expõe alguns pontos, 

a) a privação da liberdade produz maior reincidência – e, portanto, maior 

criminalidade -, ou pelos reais efeitos nocivos da prisão, ou pela seletividade 

desencadeada pela mera prognose negativa da condenação anterior; 

b) a privação da liberdade exerce influência negativa na vida real do condenado, 

mediante desclassificação social objetiva, com redução das chances de futuro 

comportamento legal e formação subjetiva de uma auto-imagem de criminoso – 

portanto, habituado à punição; 

c) a execução da pena privativa de liberdade representa a máxima desintegração 

social do condenado, com a perda do lugar de trabalho, a dissolução dos laços 

familiares, afetivos e sociais, a formação pessoal de atitudes de dependência 

determinadas pela regulamentação da vida prisional, além do estigma social de ex-

condenado;  

 
4Calhau(2000) 
5 Nas palavras de Juarez Cirino, “a função explícita da prisão é o exercício do poder de punir, quantificando o 

valor de troca do tempo individual, a ‘forma salário’ da privação de liberdade: o tempo, equivalente geral de 

troca do crime, é ‘mercadoria’ de propriedade geral (bem jurídico comum) e, portanto, critério ‘ideal’ de 

quantificação da pena. A prisão realiza, como aparelho jurídico, a ‘contabilidade econômico moral’ do 

condenado, deduzindo a dívida do crime na moeda do tempo, e como aparelho disciplinar, reproduz os 

mecanismos do corpo social para a transformação coativa do condenado. Santos (2006).. 
6 Santos (2006). 
7 Assim assevera Juarez Cirino: A crítica científica à ineficácia dos princípios da ideologia punitiva (correção, 

trabalho, educação, penitenciária, modulação da pena, controle técnico da correção, etc) costuma indicar que a 

prisão não reduz a criminalidade, provoca a reincidência, fabrica delinqüentes e favorece a organização de 

criminosos. De fato, a história do projeto ‘técnico-corretivo’ do sistema carcerário é a história simultânea de seu 

fracasso: o ‘poder penitenciário’ se caracteriza por uma ‘eficácia invertida’, através da produção da reincidência 

criminal, e pelo ‘isomorfismo reformista’, com a reproposição do mesmo projeto fracassado em cada constatação 

histórica de seu fracasso. Santos (2006). 
8 Discorrendo sobre o fracasso dos ideais ressocializadores, Maior Neto: Na realidade, o mito da ressocialização 

só se presta para dar base a teorias que reclamam um tipo de autor e que, utilizando de medidas de segurança 

aplicada a imputáveis, permite a prisão perpétua daqueles que não se conformam à condição social inferior, que 

não são dóceis às estruturas injustas que o marginalizam na distribuição do trabalho, da cultura, da saúde, enfim, 

dos benefícios da sociedade [...] pode-se concluir no sentido de que a execução da pena funciona como fator de 

degradação do remanescente moral do condenado e de estigmatização social, nunca de ressocialização do 

mesmo.” Maior Neto (1999). 



 

d) a subcultura da prisão produz deformações psíquicas e emocionais no condenado 

que excluem a reintegração social e realizam a chamada self fulfillingprophecy, 

como disposição aparentemente inevitável de carreiras criminosas; 

e) prognoses negativas fundadas em indicadores sociais desfavoráveis, como 

pobreza, desemprego, escolarização precária, moradia em favelas, etc, desencadeiam 

estereótipos justificadores de criminalização para correção individual por penas 

privativas de liberdade, cuja execução significa experiência subcultural de 

prisionalização, deformação pessoal e ampliação da prognose negativa de futuras 

reinserções no sistema de controle; 

f) finalmente o grau de periculosidade criminal do condenado é proporcional à 

duração da pena privativa de liberdade, porque quanto maior a experiência do preso 

com a subcultra da prisão, maior a reincidência, e, portanto, a formação de carreiras 

criminosas, conforme demonstra o labeling approach.9 

 

O assustador crescimento dos índices de criminalidade repercute nos veículos 

midiáticos como consequência da falta de rigorismo legislativo, o que nutre ainda mais o 

fracasso do sistema penal vigente. Assim o poder legislativo, atua de forma a abranger o 

máximo de condutas e classificá-las como criminalizadas, com o escopo de tentar conter a 

crescente violência. Entretanto, não se atêm aos reais motivos da expansão de violência, 

atuando de forma inócua na tentativa de reduzir os índices de violência. O que nos dizeres de 

João Garcez Ramos, seria um Direito Penal do Terror, que é entendido como a, 

 

criação de um clima de guerra, em que o criminoso é visto como um inimigo a ser 

alvejado, sanções penais violentas, discurso penal marcado pela demagogia, criação 

de tipos penais sem critério que não a necessidade contingente e, por vezes, falsa ou 

tendenciosa de obter, da população, condutas ou omissão de condutas, etc. [...] Um 

preconceito relativo à expressão deve ser, desde logo, afastado: o de que ela designa 

um Direito Penal preocupado predominantemente com condutas criminosas graves, 

que agridem todos os estamentos sociais. Na verdade, porém, o ‘terrorismo’ no 

Direito Penal, que tem muito um sentido de ‘alarmismo’, revela-se precisamente nos 

crimes de pequena monta, que a doutrina penal convencionou denominar ‘crimes de 

bagatela’. A rigor, esse ‘alarmismo’ revela-se com muito maior nitidez exatamente 

nas condutas escassamente relevantes, pois as graves efetivamente, mereceriam, 

mesmo sem ele, respostas penais mais graves, sendo difícil identificar se e onde 

ocorreu o eventual exagero. O que faz, no mais das vezes, o “Direito Penal do 

Terror”, é tratar as condutas pouco agressivas como se fossem graves, merecedoras 

de respostas penais à altura. O veículo desse discurso é, não raras vezes, a 

demagogia. 10 

 

Diante de todo o exposto sobre as criticas existentes, nota-se que o sistema hodierno não 

encontra respaldo no sentimento de justiça social11. Desta forma, a pena que é adotada pelo 

 
9 Santos (2005). 
10 O autor, em obra apresentada no seu mestrado em Direito Penal pela Universidade Federal do Paraná, aponta 

as características do Direito Penal do Terror: Ramos (1991). 
11 O desenvolvimento do conceito de justiça social no interior da tradição aristotélico-tomista recebe um grande 

impulso nas Encíclicas sociais da Igreja Católica. Mas o mais importante nesta Encíclica (A 

Encíclica Quadragesimoanno de Pio XI, de 1931, é a primeira das Encíclicas sociais a utilizar o termo "justiça 

social". Ele é mencionado aí 7 vezes, nos parágrafos 57, 58, 71, 74, 88, 101 e 110.) é a definição de justiça 

social: "É precisamente próprio da justiça social exigir dos indivíduos quanto é necessário ao bem comum." Ora, 

essa é exatamente a definição de Tomás de Aquino da justiça legal: "A justiça legal ordena o homem 

imediatamente ao bem comum." Mas as exigências que recaem sobre cada um dos indivíduos supõe que estes 



 

sistema punitivo, perdeu e afastou-se de suas principais funções, tornando-se similar a 

opressão. Ferrajoli coaduna com o pensamento afirmando que a retribuição penal é, 

 

a mais horrenda e infamante para a humanidade do que a própria história dos delitos: 

porque mais cruéis e mais numerosos do que as violências produzidas pelos delitos 

têm sido das produzidas pelas penas e porque, enquanto o delito costuma ser uma 

violência ocasional e às vezes impulsiva e necessária, a violência imposta por meio 

da pena é sempre programada, consciente, organizada por muitos contra um. Frente 

à artificial função de defesa social, não é arriscado afirmar que o conjunto das penas 

cominadas na história tem produzido ao gênero humano um custo de sangue, de 

vidas e de padecimento incomparavelmente superior ao produzido pela soma de 

todos os delitos.12 

 

A crise contemporânea do sistema retributivo encontra-se na arbitrariedade e na 

violação frontal aos princípios básicos inerentes ao seres humanos13. Os critérios 

legitimadores que por anos serviram de embasamento para o sistema encontram-se superados, 

autorizando uma revolução ética e moral, na formação de um novo paradigma punitivo, 

sustentado numa perspectiva humanista, de forma a conferir-lhe legitimidade. 

 

3 Justiça Restaurativa 

Tendo sido explorados todos os pontos acima, sobre o notoriamente, reconhecido e 

evidente fracasso do modelo punitivo retributivo, sua crise e a evidente deslegitimação. 

Restou-se claro que o sistema embasado no delito como ofensa ao Estado, que retribui este 

mal com a pena, mostra-se ineficaz para a satisfação dos anseios individuais, não servindo 

para lidar e combater os altos níveis de criminalidade, bem como se mostrando um grande 

violador dos direitos fundamentais das vítimas e dos vitimizadores. Assim, neste contexto 

fático-jurídico, necessário se faz explorar novos terrenos na ciência jurídica, e aqui é 

explorada a justiça restaurativa. 

Precisamente não é possível datar a origem desta, sabe-se que, 

Em virtude de seu modelo de organização social, as sociedades comunais 

(sociedades pré-estatais européias e as coletividades nativas) privilegiavam 

 
 
 
estejam em condições de contribuir com a comunidade a que pertencem: "não se pode prover ao organismo 

social e ao bem de toda a sociedade, se não se dá a cada parte e cada membro, isto é, aos homens dotados da 

dignidade de pessoa, tudo quanto necessitam para desempenharem suas funções sociais." Pode-se expressar o 

pensamento do Pontífice do seguinte modo: a justiça social exige de cada um aquilo que é necessário para a 

efetivação da dignidade da pessoa humana dos outros membros da comunidade, ao mesmo tempo em que atribui 

a cada um os direitos correspondentes a esta dignidade. A justiça social considera o ser humano simplesmente na 

sua condição de pessoa humana, nos seus direitos e deveres humanos. Barzotto (2015). 
12 Ferrajoli (2006). 
13 Insta colacionar a crítica de Juarez Cirino: “o generalizado reconhecimento da ineficácia corretiva e dos efeitos 

nocivos da pena privativa de liberdade é disfarçado ou encoberto, como observam Pilgram/Steinert, por 

frequentes declarações simplistas de que ainda não temos nada melhor do que a prisão. Santos (2005). 



 

as práticas de regulamento social centradas na manutenção da coesão do grupo. 

Nestas sociedades, onde os interesses coletivos superavam os interesses individuais, 

a transgressão de uma norma causava reações orientadas para o restabelecimento do 

equilíbrio rompido e para a busca de uma solução rápida para o problema. Embora 

as formas punitivas (vingança ou morte) não tenham sido excluídas, as sociedades 

comunais tinham a tendência de aplicar alguns mecanismos capazes de conter toda a 

desestabilização do grupo social. Os vestígios destas práticas restaurativas, 

reintegradoras e negociáveis se encontram em muitos códigos decretados antes da 

primeira era cristã. Por exemplo, o código de Hammurabi (1700 a.C. ) e de Lipit-

Ishtar (1875 a.C.) prescreviam medidas de restituição para os crimes contra os bens. 

O código sumeriano (2050 a.C.) e o de Eshunna (1700a.C.) previam a restituição nos 

casos de crimes de violência (Van Ness e Strong, 1997). Elas podem ser observadas 

também entre os povos colonizados da África, da Nova Zelândia, da Áustria, da 

América do Norte e do Sul, bem como entre as sociedades pré-estatais da Europa.14 

 

  Completando tal pensamento Howard Zehr15 traz que esta filosofia restaurativa não é 

algo novo, mas sim tem ganhado força a partir dos anos 70, com os experimentos realizados 

pelas comunidades norte-americanas, mas isso se deve em grande parte pela cultura, tradição 

e religião de povos nativos da América do Norte e Nova Zelândia. 

 

3 Um Novo Modelo de Justiça – uma cultura de paz 

Qual o “modus operandi” para enfrentar a criminalidade? Isto no papel de vítima e de 

sociedade, Segundo a percepção de justiça. Para conceituar e ambientar este termo (justiça) 

veja os pensamentos de Aristóteles16 acerca do tema, 

 

Para Aristóteles, Justiça é a disposição da alma que leva as pessoas dela 
dotadas a fazer o que é justo, agir justamente e desejar o que é justo. Neste aspecto 

ela se apresenta como uma virtude moral que diz respeito à observância da lei e ao 

respeito àquilo que é legítimo e válido para o bem de toda comunidade, sendo esta a 

concepção de Justiça total. Além desta divisão, a justiça, em sentido estrito, pode ser 

compreendida em outros dois modos. A primeira se manifesta na distribuição de 

funções elevadas de governo, ou de dinheiro, ou das outras coisas que devem ser 

divididas entre o cidadão de uma polis. Esta é a Justiça Distributiva, cujo critério de 

aplicação é o mérito, julgando aqueles que serão por ela beneficiados por meio de 

uma proporção geométrica, razão pela qual pode-se chamá-la também de Justiça 

Geométrica. Um segundo modo de se entender a Justiça é através de uma 

perspectiva corretiva nas relações entre as pessoas. Esta é a Justiça Corretiva, que se 

subdivide em uma parte que se encarrega das relações voluntárias, e outra das 

involuntárias. Assim, quando houver algum tipo de dano nas relações humanas, 

buscar-se-á reaver a igualdade agredida através da pessoa do juiz. O meio-termo da 

Justiça neste caso segue uma proporção aritmética, sendo assim também chamada de 

Justiça Aritmética. 

 

(ao que se entende como justiça, enquadrá-la no mundo jurídico e mais especificamente 

no ramo do direito penal, é necessário. Pois é especificamente nesta separação didática que o 

estudo se aterá, haja vista que como exaustivamente demonstrado alhures, será que vive-se 

 
14Slakmon et al. (2005).  
15 Zehr (2012) 
16 Santos e Soares (2015). 



 

hodiernamente uma justiça? Será que as vítimas estão sendo atendidas satisfatoriamente pelo 

sistema jurídico penal? Ou ainda, a comunidade sente o seu bem jurídico tutelado pela norma 

jurídica efetivamente protegido? E por fim o infrator tem condições efetivas de conceber o 

mal causado pelo seu delito? 

Para estas perguntas a resposta é uníssona para aqueles que se atentam ao assunto, não. 

E sendo assim, desde os anos 70 surge no cenário internacional o estudo da referida 

matéria.17 

Previamente, é crível asseverar que a justiça restaurativa não pretende de forma alguma 

suprimir e eliminar o sistema penal tradicional18, porém ser um aliado nesta problemática. 

Desta forma, "a Justiça Restaurativa é encarada como uma forma complementar de reação e 

não como um substitutivo dos mecanismos estabelecidos do sistema de Justiça Criminal". 19 

De início, a ideia primordial desta é oferecer uma estrutura alternativa para pensar as 

ofensas, e consequentemente de como a enfrentá-las. Assim, representa uma série de 

perguntas paradigmáticas, uma filosofia, um conjunto de princípios e práticas. 

Neste diapasão, Howard Zehr20, de forma bastante didática apresenta as primeiras 

lições, dizendo o que a justiça restaurativa não é. 

A justiça restaurativa não tem como foco o perdão ou a reconciliação. Embora isto 

possa ocorrer, a escolha é de competência aos participantes, assim, não há pressão ou 

imposição de perdão da vítima para com seu ofensor. 

Sustenta que a justiça restaurativa não é mediação. Esta ideologia não se limita a um 

encontro, pois na mediação pressupõe-se que a partes estejam em similitude, e embora isto 

ocorra em algum tipo de crime, na maioria dos casos não, e assim as vítimas não podem ser 

entendidas como “partes em um conflito”, deve o ofensor reconhecer a responsabilidade pela 

ofensa. 

Sopesa que a justiça restaurativa não tem como objetivo principal reprimir a 

reincidência ou as ofensas em série. Mesmo sendo este um subproduto da prática restaurativa 

não é o foco. Pois os anseios das vítimas e da sociedade ofendida precisam ser atendidos, os 

ofensores devem ser estimulados a assumirem sua responsabilidade pelo crime, isto 

independente do fato de os vitimários reconhecerem sua transgressão e abandonarem este 

comportamento. 

 
17 Zehr (2012). 
18 Isto porque, numa época de modernidade tardia ou pós-modernidade, os conflitos sociais exigem medidas 

amargas para pacificação e mantença da liberdade dentro dos grupos sociais. Saliba (2009). 
19 Larruscahim, (2006) 
20 Zehr (2012). 



 

Aduz também, que esta não é um programa ou um projeto específico. É uma bussola e 

não um mapa, não existe um modelo puro, visto como ideal ou passível de implementação, 

mas sim o convite ao dialogo e à experimentação. 

Por fim, afirma que a justiça restaurativa não foi concebida para ser aplicada a ofensas 

comparativamente menores ou ofensores primários. Embora sejam estes os casos de serem 

mais facilmente atendidos, não se resume a eles, tendo a justiça restaurativa mais impacto em 

crimes mais graves. 

É necessário desenvolver as atribuições dos envolvidos no cometimento de um crime 

(incluindo além do Estado e do ofensor, a vítima e os membros de sua comunidade) dentro da 

justiça restaurativa. 

Iniciando pela vítima, âmago desta filosofia de justiça, com o escopo de suprir as 

necessidades que estão sendo satisfeitas pelo hodierno sistema penal. Haja vista que esta, a 

vítima, é por vezes ignorada, negligenciada e até agredida por este sistema. Isto pois, até 

mesmo na definição de crime não há menção à vítima, sendo este entendido como ato ilícito 

cometido contra o Estado, e assim o Estado toma o lugar da vítima no processo. 

Howard Zehr21 apresenta quatro tipos de necessidades das vítimas, em especial, que 

estão sendo negadas e não sendo atendidas. Primeira, a informação, isto porque a vítima tem 

anseio de verem respondidas as suas dúvidas sobre o crime, não somente o porquê de ter 

acontecido tal fato, mas também, do que aconteceu após, entretanto também se faz necessário 

as informações reais, que serão fornecidas somente pelo infrator. Em segundo, falar a 

verdade, este elemento traz que, no processo de recuperação da vítima e a superação do ato 

lesivo, se faz necessário narrar o acontecido, por vezes, e assim conseguir que o infrator saiba 

e entenda a lesividade e o impacto de seu ato. Terceiro o empoderamento da vítima, pois em 

regra a vítima sente que o ato sofrido privou-lhe do controle de sua vida, fazendo com que 

esta após participar do processo restaurativo retome este senso de poder. Em quarto, a 

restituição patrimonial ou vindicação, de fato a restituição de bens é uma dentre as maneiras 

de se a atender a necessidade da vítima, no sentido de ver o ofensor assumindo a 

responsabilidade pelo ato e reparando em parte o dano. 

Em sua outra obra Howard Zehr afirma que, é salutar que se revigore a vítima dentro do 

sistema, atribuindo a esta um papel de maior importância no curso do processo, para que 

assim vivencie a justiça22,  

 
21 Zehr (2012). 
22 Zehr (2008) a justiça precisa ser vivida, e não simplesmente realizada por outros e notificada a nós. Quando 

alguém simplesmente nos informa que foi feita justiça e que agora a vítima irá para casa e o ofensor para a 



 

a justiça precisa ser vivida, e não simplesmente realizada por outros e notificada a 

nós. Quando alguém simplesmente nos informa que foi feita justiça e que agora a 

vítima irá para casa e o ofensor para a cadeia, isto não dá a sensação de justiça. Nem 

sempre é agradável vivenciar, passar pela experiência da justiça. Mas ao menos 

saberemos que ela existiu porque participamos dela ao invés de ter alguém a fazer 

isto por nós. Não é suficiente que haja justiça, é preciso vivenciar a justiça. 

 

André de Azevedo23 complementa, já conceituando, com o seguinte pensamento, 
 
a proposição metodológica por intermédio da qual se busca, por adequadas 

intervenções técnicas, a reparação moral e material do dano, por meio de 

comunicações efetivas entre vítimas, ofensores e representantes da comunidade 

voltadas a estimular: i) a adequada  responsabilização por atos lesivos; ii) a 

assistência material e moral de vítimas; iii) a inclusão de ofensores na comunidade; 

iv) o empoderamento das partes; v) a solidariedade; vi) o respeito mútuo entre 

vítima e ofensor; vii) a humanização das relações processuais em lides penais; e viii) 

a manutenção ou restauração das relações sociais subjacentes eventualmente 

preexistentes ao conflito. 

 

A motivação dos ofensores em assumir a responsabilidade, é tida como o segundo maior 

foco da justiça restaurativa, isto pois o sistema penal contemporâneo se preocupa em 

responsabilizar o ofensor, porém isto não significa que este entenderá as conseqüências de 

seus atos, ao reverso faz com que exista grande apatia entre ofensor e vítima, pois este irá 

lutar por seus interesses, pois é desestimulado a reconhecer sua responsabilidade. 

Novamente Howard Zehr24, 

 

As estratégias neutralizadoras – estereótipos e racionalizações que os ofensores 

adotam para se distanciarem das pessoas que agrediram – nunca são contestadas. 

Assim, infelizmente, o senso de alienação social do ofensor só aumenta ao passar 

pelo processo penal e pela experiência prisional. Por vários motivos esse processo 

tende a desestimular a responsabilidade e a empatia do ofensor. 

 

A justiça restaurativa fomenta e articula a conscientização sobre os resultados negativos 

da punição, pois esta não cria a real responsabilização, pois esta acontecerá somente quando 

os atos praticados pelo ofensor forem encarados, isto significa; quando este souber e tiver 

discernimento dos impactos que sua conduta causou. 

Ademais também conta o ofensor com um amontoado de necessidades a serem supridas, 

para poder; se enxergar como responsável, sentir-se membro da comunidade, mudar o 

comportamento de infrator, etc. Assim precisa o ofensor que a justiça lhe supra; a 

transformação pessoal, transforme a vergonha, ofereça oportunidades para dependências 

 
 
 
cadeira, isto não dá a sensação de justiça. Nem sempre é agradável vivenciar, passar pela experiência da justiça. 

Mas ao menos saberemos que ela existiu porque participamos dela ao invés de ter alguém a fazer isto por nós. 

Não é suficiente que haja justiça, é preciso vivenciar a justiça. 
23 Azevedo (2005) 
24 Zehr (2012) 



 

químicas e outros problemas, e para alguns, óbvio que a prisão, mesmo que temporária. 

Tendo papel relevante, existe a comunidade como vítima secundária do crime. 

Contando também com certas funções a serem desempenhadas p.ex. criação de um fórum 

para discussão das questões relativas aos crimes praticados. A comunidade também tem 

carências a serem supridas, como por exemplo, estímulo para assumir suas obrigações em 

favor do bem-estar de seus membros, incluindo as vítimas e os ofensores, também contar com 

condições que contribuam para um convívio saudável. 

Neste linear ainda, Parker25, propõe uma definição inclusiva de justiça restaurativa, 

 

a Justiça Restaurativa é uma resposta sistemática ao comportamento ilegal ou 

imoral, que enfatiza a cura das feridas das vítimas, dos infratores, e das comunidades 

afetadas pelo crime. As práticas e os programas que refletem os propósitos 

restaurativos responderão ao crime através de: (1) identificação e encaminhamento 

da solução para o prejuízo; (2) envolvimento de todos os interessados, e (3) 

transformação da relação tradicional entre as comunidades e seus governos nas 

respostas ao crime. 

 

Ainda dentro da conceituação da Justiça Restaurativa Afonso Armando Konzen, 

leciona: 
 
restaurativo, o adjetivo da palavra ‘justiça’, pelo dicionário, é o que se pode 

restaurar, o relativo a restaurante. A restauratividade, pelo sentido estrito construído 

a partir do adjetivo restaurativa ao substantivo justiça, teria o propósito de dedicar-

se em tentar instalar novamente o valor da justiça, nas relações pelo delito. 26 

 

Embora possa existir alguma divergência quanto a localização da Justiça Restaurativa 

no tempo, é mister salientar que esta não é criação recente, veja a lição de Marcelo Saliba, 

 
A justiça restaurativa não é criação da modernidade ou pós-modernidade, já que a 

restauração é um processo existenteas mais antigas sociedades e ainda vigente em 

diversos sistemas sociais e comunitários. Na modernidade, o Estado, dentro da 

estrutura atual, foi concebido deitando suas raízes em Hobbes, Rousseau e Locke, e 

a concentração da resolução dos conflitos, com a razão iluminista, sepultou qualquer 

forma de resolução de litígio por método não científico. A justiça restaurativa foi 

quase esquecida, com raras exceções. Jaccoud esclarece que o afastamento da justiça 

restaurativa se deu com os processos de colonização, mas as reivindicações dos 

colonizados restabeleceram, em determinadas situações, esse procedimento, e 

impediram sua extinção. Afirma, ainda, que não se trata de um procedimento de 

tribos ou povos nativos, mas das sociedades comunais em geral.27 

 

Este espécime de justiça é tido como um “paradigma de conceitualização do crime e de 

resposta da justiça” 28. Partindo dessa premissa, Howard Zehr, expõe os objetivos e o foco de 

tratamento da justiça retributiva e restaurativa, diferenciando-as, 

 

 
25 Parker (2005). 
26Gomes (2007). 
27 Saliba (2009) 
28 Parker (2005). 



 

Justiça retributiva. O crime é uma violação contra o Estado, definida pela 

desobediência à lei e pela culpa. A justiça determina a culpa e inflige dor no 

contexto de uma disputa entre o ofensor e Estado, regida por regras sistemáticas. 

Justiça restaurativa. O crime é uma violação de pessoas e relacionamentos. Ele cria a 

obrigação de corrigir os erros. A justiça envolve a vítima, o ofensor e a comunidade 

na busca de soluções que promovam reparação, reconciliação e segurança. 29 

 

Em linhas gerais o foco desta, é de conseguir restaurar o mal causado, mas atingir tal 

desiderato de forma consensual, e menos gravosa aos envolvidos, e para a comunidade. Com 

a reinserção da vítima nos atos processuais, Marcos Rolim, afirma 

 

O que ocorre é que ela se preocupa mais com o dano produzido à sociedade do que 

com o fato de ter havido uma violação da lei. Além disso, sustenta que, por mais 

importante que seja a repercussão social da infração, essa importância será sempre 

secundária quando comparada aos prejuízos e ao sofrimento que foram impostos 

diretamente à vítima. 30 

 

Nesta modalidade de justiça, a pacificação de conflitos é fundada principalmente nos 

preceitos da República Federativa do Brasil, qual seja, cidadania e dignidade da pessoa 

humana. 

Assim, sob esta perspectiva, o delito, não é somente visto como uma infração direta à 

lei, mas como uma violação à vítima, aos relacionamentos interpessoais, ao próprio ofensor, e 

à comunidade. E assim encarado, como uma violação ao ser humano (detentor de direitos), o 

crime enseja uma reparação pelos danos causados, sob a responsabilidade do vitimizador.  

Logo, o ofensor é tratado de forma paradoxal do que quando recebe uma mera punição, 

situação que “embora ela cause sofrimento por algum tempo, não envolve responsabilidades 

nem ameaça as racionalizações e estereótipos”. 31 

Novamente Howard Zehr32 traz o seguinte conceito, 

 

Justiça restaurativa é um processo para envolver, tanto quanto possível, todos 

aqueles que têm interesse em determinada ofensa, num processo que coletivamente 

identifica e trata os danos, necessidades e obrigações decorrentes da ofensa, a fim de 

promover o restabelecimento das pessoas e endireitar as coisas, na medida do 

possível. 

 

Sopesado o conceito, e os papeis a serem desenvolvidos, necessário se faz estudar as 

bases principiológicas e as características que marcam esta justiça. 

 

4 Princípios E Características 

Desta análise, ainda parcial, percebe-se que o conceito restaurativo, tem suas bases na 

 
29 Zehr (2008). 
30 Rolim (2009). 
31 Zehr (2008) 



 

desligitimidade do sistema retributivo, tendo por norte os princípios inclusivos da comunidade 

e vítimas, buscando sempre a cidadania participativa. A característica de complementaridade 

da justiça criminal é notável, se opondo as teorias abolicionistas criadas pela doutrina, 

 

A abolição da justiça penal estatal como forma de resolução de conflitos não se 

apresenta mais como possível, adequada ou necessária para uma vida humana mais 

digna, daí por que há fundada necessidade de sua reestruturação. A construção da 

justiça penal como repressiva e penalizadora tem de ser superada, não sendo uma 

contradição entre si, uma justiça penal pacificadora e não punitiva. A meta de 

pacificação dos conflitos e problemas sociais, como princípio de todos os modelos 

de justiça tem de ser o ponto de apoio indissolúvel deste novo sistema. Essa justiça 

penal somente encontrará legitimidade de se respeitar a dignidade da pessoa humana 

e os direitos humanos, podendo-se dizer então, que se transforma numa justiça penal 

que promove a justiça social. 33 

 

Partindo da premissa que o homem vive em comunidade, e sendo assim está interligado, 

ou seja, os relacionamentos estão centralizados, onde todas as coisas estão ligadas umas às 

outras formando uma teia de relacionamento. 

E a concepção de delito, é tida como uma violação de relacionamentos pessoais, é a 

quebra dessa teia, e tais violações acarretam obrigações. Nos dizeres de Howard Zehr, “o 

crime é uma chaga na sociedade”34, isto significa que essa é a causa e o efeito do delito. Isto 

porque entende-se que o comportamento delitivo, socialmente nocivo, é em geral, sintoma de 

que algo está fora de equilíbrio nas inter-relações, assim uma das causas do crime é a 

vicissitude existente na vida em comunidade, e o efeito é de causar um novo distúrbio na teia. 

Considerando a perturbação da teia, o foco será reparar o dano causado, e fazer os 

indivíduos envolvidos assumirem suas respectivas responsabilidades. Na justiça criminal 

hodierna, o pensamento popular é: “o infrator receberá o que merece, p. ex. prisão”. Volvendo 

os olhos para a justiça restaurativa ela tende a alcançar este objetivo através da focalização 

nas necessidades da vítima e nas consequentes obrigações geradas para o infrator. 

Em consequência, depara-se com uma divergência principiológica, segue um esquema 

apresentado por Howard Zehr35; 

Justiça Criminal; o crime é uma violação da lei e do Estado; as violações geram culpa; a 

justiça exige que o Estado determine a culpa e imponha uma punição (sofrimento); foco 

central: os ofensores devem receber o que merecem. Ainda cabem serem feitas as perguntas; 

que leis foram infringidas? Quem fez isto? O que o ofensor merece? 
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33 Saliba (2009). 
34 Zehr (2012). 



 

Já a justiça restaurativa se dissente do posicionamento, pois acredita que; o delito é uma 

violação de pessoas e relacionamentos; as violações criminosas geram obrigações; os 

envolvidos são – vítima, ofensor, e comunidade – unidos para reparar o dano; tendo como 

foco central: as necessidades da vítima e a responsabilidade gerada para o ofensor. Como 

perguntas apresenta; quem sofreu os danos? Quais são suas necessidades? De quem é a 

obrigação de suprir tais necessidades? Qual o processo adequado para envolver os 

interessados num esforço para consertar a situação? Nesta toada, veja a lição de Scuro Neto,36 

 

a Justiça Restaurativa encara o crime como um mal causado, acima de tudo, a 

pessoas e comunidades. A ênfase no dano implica considerar antes de mais nada as 

necessidades da vítima e a importância desta no processo legal. Implica, ademais, 

em responsabilidade e compromisso concretos do infrator, que o sistema de justiça 

convencional interpreta exclusivamente através da pena, imposta ao condenado para 

compensar o dano, mas que, infelizmente, na maior parte das vezes, é irrelevante e 

até mesmo contraproducente. 

 

Esta doutrina usa três esteios principais; dano e necessidade; obrigações; engajamento 

ou participação. Por óbvio que não se limita a estes, mas eles se sobressaem. 

Primeiro pilar fundamental, o dano cometido. Sob a ótica da justiça restaurativa, o crime 

é substancialmente um dano causado à vítima e à comunidade, e sendo assim a preocupação 

maior e o foco se dá às necessidades surgidas a elas a partir desse fato. Comparando com a 

justiça criminal, esta última se preocupa e se debruça focalizando nas regras e leis, afastando e 

esquecendo-se da vítima, fazendo que a remanesça uma mínima participação, isto quando 

restar tal ínfima participação. 

Assumindo seu papel, a vítima e a comunidade expressam as necessidades geradas, 

concretas e simbólicas, a serem supridas. Remanescendo ao ofensor assim assumir sua 

responsabilidade em reparar o dano causado, mas também este tem necessidades a serem 

supridas, contemplando as causas que deram origem ao crime, pois o propósito é de recompor 

as inter-relações dos envolvidos (restaurar a teia). 

Por segundo, tem-se como égide a obrigação, que é originada pelo mal causado. Assim, 

responsabilizar o ofensor assegura que ele seja punido. Mas, se o ato criminoso for visto como 

essencialmente um dano, a responsabilização, ou seja, a obrigação gerada é a de que o ofensor 

deve ser estimulado a compreender que causou um dano, e assim entender a consequência de 

seu comportamento. E assim, corrigir/reparar a situação naquilo em que for possível. 

Contrapondo-se à justiça retributiva pois esta última desvia o foco do dano, e até mesmo do 
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trauma social produzido, veja os dizeres de Brancher37, 

 

tende a desresponsabilizar emocionalmente o infrator, visto que não abre espaços 

para a sinceridade, para a transparência afetiva e para o diálogo, ingredientes 

essenciais a qualquer processo de pacificação. Conseqüentemente, tal sistema vem, 

ao longo dos séculos, produzindo como principal efeito a amplificação dos conflitos 

e a reverberação da violência. 

 

Finalizando o sustentáculo, tem-se em terceiro lugar o engajamento ou participação da 

comunidade. Este princípio traz que se faz necessário que os envolvidos (vítima, comunidade 

e ofensor), estejam envolvidos e desempenhando seus papéis, como detentores de interesses, e 

sabendo entender uns aos outros, possam alcançar uma decisão necessária e justa para o caso 

específico. 

Assim, a consensualidade, o diálogo e as medidas informais são o substrato para a 

implementação desta justiça, ou seja, a justiça restaurativa. Que expressa uma forma 

alternativa de resolução de conflitos, embasando-se no diálogo que aproxima as partes, Philip 

Oxhorn38, vislumbra o diálogo como componente central, e afirma, 

 

Um valor positivo intrínseco para o sistema de justiça, as comunidades, e os 

cidadãos, e não podem ser explicados apenas como sendo uma resposta da 

sociedade, ou uma solução paliativa do governo, para as decadentes instituições 

legais. Os programas de justiça restaurativa podem ter um impacto positivo no 

processo e no resultado da justiça, independentemente do desempenho institucional 

e do nível de desigualdade, e ainda mais assim no contexto de desigualdade 

enraizada e desconfiança nas instituições.  

 

Destarte, sob esta ótica o delito não pode apenas focar-se na punição do ofensor, deve 

também versar sobre a participação da vítima, em toda a fase processual, bem como deve 

abordar a questão da reparação dos danos. Os direitos da vítima devem ser preservados, e 

como um deste, o direito de participação, com o escopo de ter restaurado o dano sofrido (bem 

jurídico lesionado). Luiz Flávio Gomes tece os seguintes comentários, 

 

Justiça Penal reparatória (ou restitutória – restitution ou aindaRestaurative Justice) 

significa uma nova forma se conceber a reação ao delito, é dizer, de se resolver o 

conflito penal. O modelo clássico de justiça penal é o retributivo, fundado 

basicamente na pena de prisão ou na medida de segurança e na crença dissuasória da 

pena (teoria da prevenção geral negativa ou intimidação que tem como fonte a 

doutrina de FEUERBACH). O Direito Penal clássico é, portanto, um Direito 

“binário”, ou seja, só conhece duas formas de reação ao delito: pena (de prisão ou 

multa em favor do Estado) e medida de segurança (que se aplica, no Brasil, ao 

inimputável do artigo 26 do Código Penal ou ao semi-imputável, desde que 

apresente concreta periculosidade – e necessite de especial tratamento curativo –CP 

 
 
 
36 Scuro Neto (2003). 
37 Brancher (2015). 
38Oxhorn e Slakmon (2005). 



 

– art. 98). A reparação dos danos em favor da vítima representa, nesse contexto, uma 

terceira via. 39 

 

Entende-se que o conflito criminal pode ser analisado sob a ótica do criminoso, ou sob a 

perspectiva da vítima. A Justiça Restaurativa é um movimento conciliatório entre as partes, 

que favorece o diálogo entre elas, novamente Luiz Flávio Gomes, 

 

Dentre tantas características que devem marcar o “novo” modelo de justiça criminal 

(a concepção do delito como um fato histórico, interpessoal, comunitário e social, a 

transformação da vítima em sujeito de direitos, o fim da despersonalização do 

conflito, a ponderação das várias expectativas geradas pelo crime, etc.) duas são 

reivindicadas pela vitimologia: que esse “novo” modelo sejacomunicativo e 

resolutivo. Que se permita o diálogo, sempre que possível, entre o autor do fato e a 

vítima.40 

 

Do já exposto é possível extrair como característica marcante; o diálogo, a participação 

das partes interessadas e os acordos restauradores41, o que motivou assim, a Organização das 

Nações Unidas, por meio de uma resolução emitida de seu Conselho Econômico e Social, 

lançar princípios para Justiça Restaurativa: 

 

Programa Restaurativo – se entende qualquer programa que utilize processos 

restaurativos voltados para resultados restaurativos. 2. Processo Restaurativo – 

significa que a vítima e o infrator, e, quando apropriado, outras pessoas ou membros 

da comunidade afetados pelo crime, participam coletiva e ativamente na resolução 

dos problemas causados pelo crime, geralmente com a ajuda de um facilitador. O 

processo restaurativo abrange mediação, conciliação, audiências e círculos de 

sentença. 3. Resultado Restaurativo – significa um acordo alcançado devido a um 

processo restaurativo, incluindo responsabilidades e programas, tais como reparação, 

restituição, prestação de serviços comunitários, objetivando suprir as necessidades 

individuais e coletivas das partes e logrando a reintegração da vítima e do infrator. 42 

 

Sendo que no Brasil, os princípios do modelo restaurativo foram enunciados no I 

Simpósio de Justiça Restaurativa, em abril de 2005,43 

 

Mediante a Carta de Araçatuba, posteriormente ratificada pela Carta de Brasília, na 

Conferência Internacional Acesso à Justiça por Meios Alternativos de Resolução de 

Conflitos: “1. plenas e precedentes informações sobre as práticas restaurativas e os 

procedimentos em que se envolverão os participantes; 2. autonomia e voluntariedade 

na participação em práticas restaurativas, em todas as suas fases; 3. respeito mútuo 

entre os participantes dos encontros; 4. co-responsabilidade ativa dos participantes; 

5. atenção às pessoas envolvidas no conflito com atendimento às suas necessidades e 

possibilidades; 6. envolvimento da comunidade, pautada pelos princípios da 

solidariedade e cooperação; 7. interdisciplinaridade da intervenção; 8. atenção às 

diferenças e peculiaridades socioeconômicas e culturais entre os participantes e a 

comunidade, com respeito à diversidade; 9. garantia irrestrita dos direitos humanos e 

do direito à dignidade dos participantes; 10. promoção de relações equânimes e não 
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hierárquicas; 11. expressão participativa sob a égide do Estado Democrático de 

Direito; 12. facilitação feita por pessoas devidamente capacitadas em procedimentos 

restaurativos; 13. direito ao sigilo e à confidencialidade de todas as informações 

referentes ao processo restaurativo; 14. integração com a rede de políticas sociais em 

todos os níveis da federação; 15. desenvolvimento de políticas públicas integradas;  

16. interação com o sistema de justiça, sem prejuízo do desenvolvimento de práticas 

com base comunitária; 17. promoção da transformação de padrões culturais e a 

inserção social das pessoas envolvidas; 18. monitoramento e avaliação contínua das 

práticas na perspectiva do interesse dos usuários internos e externos. 

 

Por óbvio, que tais princípios enunciados pela ONU, não são exaustivos, mormente pela 

característica da justiça restaurativa ser a adaptabilidade aos interesses envolvidos e às 

diferentes comunidades que será aplicada, e também a imperiosa necessidade de ser moldada 

especificamente para cada caso em concreto. Entretanto, é de salutar importância um mínimo 

sedimentador, para que as finalidades originárias sejam mantidas e respeitadas. 

Esclarecidos quem são os interessados nesta forma de justiça, e os seus respectivos 

papeis a serem desenvolvidos, necessário se faz articular sobre os objetivos da referida justiça. 

Inaugura-se com o objetivo de: tratar o ato lesivo. Balizada a responsabilidade do 

ofensor, inescusável é se iniciar o caminho para endireitar44 a situação nascida com o dano 

cometido. Não sendo ao homem possível voltar no tempo para desfazer o erro, ou minimizar 

seus efeitos, é da inteligência da justiça restaurativa que o ofensor passe, após assumir a 

responsabilidade pelo dano, para o processo que irá suprir a necessidade da vítima, embora 

em certos casos não exista especificamente um forma de ser endireitada45, certo é que 

mostrando-se arrependido, e tomando decisões que corroboram com este pensamento, 

presume-se então, ser uma saudável intenção de ver o erro reparado. Assim, este empenho 

será uma forma de corrigir o mal, e será uma forma de auxílio ao longo do restabelecimento 

do “stauts quo ante” da vítima, ainda que este não seja atingido por completo. 

Agregando-se ao papel a ser desempenhado pela comunidade em auxiliar a vítima em 

sua recuperação, existe a responsabilidade coletiva também no estímulo e edificação a ser 

lançado para o ofensor, fazendo com que este consiga ser exitoso no cumprimento de sua 

obrigação. E ainda, que a comunidade tome ciência que é de sua responsabilidade as situações 

que ocasionaram a conduta delitiva, servindo assim o processo restaurativo para que tais 

estímulos perniciosos sejam indicados e possam ser tratados. 

Introduzido o tema, a justiça restaurativa deverá buscar tratar das causas. Cuidando da 

necessidade da vítima e da comunidade, que anseiam por saber que medidas foram tomadas 

 
44  Howard (2012). 
45 Howard Zehr, que usa um exemplo: como disse Lynn Shiner, mãe de duas crianças assassinadas: “a gente 

precisa construir, criar uma vida inteiramente nova. Alguns pedaços da vida anterior eu consegui manter e 

encaixar na minha vida nova”. Zehr (2012) 



 

para reduzir o perigo para si e para coletividade. Assim, medidas para fazer o ofensor assumir 

a responsabilidade devem ser tomadas, mas também deve-se levar em consideração as 

medidas necessárias para modificar o comportamento lesivo e pernicioso do ofensor. 

Sim, a mudança de comportamento é uma obrigação do ofensor, mas por vezes este não 

consegue a proeza sozinho e precisa de ajuda externa. Como exemplo de obrigações que 

transcendem as do ofensor, tem-se; injustiças sociais, má distribuição de renda, falta de 

segurança pública, falta de políticas públicas para prevenção e contenção do crime, entre 

outros46. 

O ofensor como vítima. Embora pareça controverso e paradoxal o autor Howard Zehr47, 

elucida que, 

Pesquisas mostram que muitos ofensores foram, eles mesmos, vítimas de traumas 

significativos. Muitos deles se percebem como vítimas. Os males sofridos ou 

percebidos podem ter contribuído de modo importante para dar origem ao crime. De 

fato, o psiquiatra Dr. James Gilligan, professor de Harvard e pesquisador do sistema 

prisional, sustenta que toda a violência é um esforço para conseguir justiça ou 

desfazer uma injustiça. Em outras palavras, muitos crimes podem surgir como 

resposta a uma sensação de vitimização para reverter essa situação. 

 

Hialino notar que este sentimento de ser vítima, que o ofensor pode carregar, não o 

exime da responsabilidade, mas também é evidente que o seu aprisionamento não irá suprir tal 

carência. Para evitar a controvérsia pode-se usar no lugar da palavra vitimização a palavra 

“trauma”.  

  Isto tendo por norte as lições e estudos da psiquiatra Sandra Bloom48, que afirma; o 

trauma não resolvido no passado de um ser humano será infligindo no futuro, gerando um 

ciclo de violência. E a sociedade tende a reagir infligindo novos traumas na forma de penas 

privativas de liberdade, mesmo que o abalo psicológico sofrido não seja justificativa para o 

cometimento do crime, tampouco ser motivo para afastar a responsabilidade do ofensor, deve 

este trauma deve ser identificado, compreendido e tratado. 

Em suma, o ponto cardeal da justiça restaurativa é reparar os males causados pelo 

crime. Esta retificação acontece por dois pontos; tratando os danos cometidos; e zelando 

também pelas causas, ou seja, aqueles fatores negativos que concorreram para o 

comportamento socialmente nocivo e pernicioso. 

A porta de entrada são as vítimas, pois estas que sofreram o dano, mas também deve ser 

considerada a reintegração e restauração de ambos; vítima e ofensor, além do bem-estar da 

 
46 Baseado no artigo: Cerqueira (2014). 
47 Zehr (2012). 
48 Bloom (apud. Zehr, 2012). 



 

comunidade. Assim equilibradamente a justiça restaurativa irá promover a terapêutica da teia 

(vítima, ofensor e sociedade)49. 

O lema que esta justiça carrega é o de estimular toda práxis que fomenta a 

responsabilidade, a reparação e o restabelecimento para todos. 

 

Acrescendo às características desta, tem-se o seguinte esquema formulado por 

Howard Zehr, 

É possível esquematizar a justiça restaurativa como uma roda. No centro está o foco 

principal: corrigir os danos e males. Cada um dos raios representa um dos elementos 

essenciais citados acima: focar o dano e as necessidades, tratar das obrigações que 

envolvem os interessados (vítimas, ofensores e comunidades de apoio) e, na medida 

do possível, fazê-lo através de um processo cooperativo e inclusivo. Tudo isto, é 

claro, numa atitude de respeito por todos os envolvidos.50 

 

Sabendo que os princípios da justiça restaurativa somente serão úteis se tiverem como 

substrato alguns valores subjacentes, e para que não haja uma errônea presunção de 

conhecimento, esse substrato de valores, precisa ser expresso, para que assim a sociedade 

bem-organizada51, tenha em mente o senso de justiça, a ser seguido. O respeito se evidencia 

entre estes valores, pois este exige uma preocupação equilibrada com todas as partes 

envolvidas, com a ressalva da individualidade, e o valor de cada pessoa, a ser tratada com 

consideração e seriedade nos específicos contextos ao qual está inserida. Ainda, o respeito 

permeia os princípios desta servindo também como norte à sua aplicação. 

Os valores referidos devem ser observados em todo o processo, mormente o respeito, 

isto para que não se utilize um processo restaurativo, com resultados não restaurativos. 

Arrematando, é oportuno que se sintetize o que foi desenvolvido em algumas perguntas 

surgidas quando a vítima, ou a comunidade, deparar-se com um ato danoso. São elas; 

Quem sofreu o dano? Quais são suas necessidades? De quem é a obrigação de supri-las? 

 
49“A vítima, o infrator e a comunidade se apropriam de significativa parte do processo decisório, na busca 

compartilhada de cura e transformação, mediante uma recontextualização construtiva do conflito, numa vivência 

restauradora. O processo atravessa a superficialidade e mergulha fundo no conflito, enfatizando as subjetividades 

envolvidas” Pinto (2005. p.19-40) 
50 Zehr (2012, p.45). 
51 [...]trata-se de uma sociedade em que todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos princípios da 

justiça, e cuja instituições sociais básicas satisfazem esses princípios, sendo esse fato publicamente reconhecido. 

Ora a justiça como equidade é estruturada para estar de acordo com essa ideia de sociedade. As pessoas na 

posição original devem supor que os princípios escolhidos são públicos, e, portanto, eles devem avaliar as 

concepções da justiça em vista de seus prováveis efeitos, que são padrões reconhecidos pelo público em geral. 

Estão excluídas pela condição de publicidade concepções que poderiam funcionar de forma satisfatória quando 

entendidas e seguidas por alguns, ou até mesmo por todos, se esse fato não for amplamente reconhecido. 

Devemos também observar que, como os princípios são aceitos à luz de convicções genéricas verdadeiras a 

respeito dos homens e de seu lugar na sociedade, a concepção da justiça adotada aceita com base nesses fatos. 

Não há necessidade de invocar doutrinas teológicas ou metafísicas para sustentar os seus princípios, nem de 

imaginar um outro mundo que compensaria e corrigiria as desigualdades permitidas pelos dois princípios neste 

mundo. As concepções da justiça devem ser justificadas pelas condições de nossa vida como as conhecemos; 

caso contrário, não podem ser justificadas de forma alguma. Rawls (1997, p.504). 



 

Quem são os legítimos interessados no caso? Qual o processo adequado para que os 

envolvidos se reúnam com o objetivo de consertar e reparar a situação? 

Isto pois, pensar em programa/processo padrão a ser aplicado nos mais diversos atos 

nocivos praticados pelo homem é de extrema dificuldade, e o risco de insucesso é notável. Por 

exemplo, em casos de violência doméstica esta aproximação sem o devido preparo dos 

envolvidos e dos facilitadores (quem irá aplicar a justiça restaurativa), pode ser que não se 

atinja o objetivo restaurativo, e ainda perpetue a violência. Ou ainda em crimes de grave 

violência coletiva e social, o encontro entre vítima e ofensor deve ser pensado de forma 

diferente dos crimes “comuns”. 

Entretanto se o aplicador da justiça restaurativa, e os envolvidos, partirem das premissas 

oriundas dessas perguntas, pode-se desenvolver um procedimento e uma prática específica 

para o caso que será apreciado. Isto porquê as perguntas acima têm a característica da 

mutabilidade, e podem ser enquadradas em diversos casos práticos, reenquadrando as 

situações, “para além dos estreitos limites que o sistema jurídico criou para a sociedade”.52 

 

5 Aplicação no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

Ainda que o foco do presente trabalho não seja o procedimento em si, mas sim a 

exposição da ideia de justiça restaurativa, oportuno dizer que o procedimento restaurativo 

presume a união das partes envolvidas (vitimizador, vítima e membros da comunidade), para 

assim, conjuntamente, discutirem a forma mais eficaz e justa de solucionar o litígio.53 

Embora alguns afirmem que, ainda se faz necessária uma reformulação legislativa para 

a total aplicação da justiça restaurativa como Philip Oxhorn e Catherine Slakmon54, 

 

pode-se afirmar que o projeto da justiça restaurativa vincula-se ao processo de 

reformulação judicial que vem sendo desenvolvido no Brasil com o objetivo de 

adequar tanto a legislação quanto as estruturas judiciais ao contexto democrático. 

 

Adotar-se-á no desenvolvimento deste tópico que, sim uma reformulação legislativa 

com o intuito de fortalecer a aplicação da justiça restaurativa é bem-vinda, entretanto já se 

pode aplicá-la, com a legislação vigente55, 

 

O modelo restaurativo é perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico 

 
52 Zehr (2012, p.50). 
53 Assim afirma Renato Gomes: “A Justiça Restaurativa baseia-se num procedimento de consenso, em que a 

vítima e o infrator, e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, como 

sujeitos centrais, participam coletiva e ativamente na construção de soluções para a cura das feridas, dos traumas 

e perdas causados pelo crime.” Pinto (2005, p.20). 
54Oxhorn e Slakmon (2005, p.188). 
55 Este pensamento está baseado e fundamento na obra de Renato Sócrates: Pinto (2005, p.29-34). 



 

brasileiro, em que pese ainda vigorar, em nosso direito processual penal, o princípio 

da indisponibilidade e da obrigatoriedade da ação penal.56 

 

Pensa-se que mesmo com a existência destes princípios a implementação é plenamente 

possível no ordenamento jurídico brasileiro, pois os mesmos já foram mitigados e 

flexibilizados com a possibilidade da suspensão condicional do processo e a transação penal, 

com a Lei 9.099/95. E na esfera do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 

8.069/90), haja vista a notável discricionariedade do agente do parquet, com a utilização do 

instituto da remissão57. 

Em países que adotam o common Law, o sistema jurídico é mais propenso à alternativa 

restaurativa, se comparado ao sistema penal brasileiro, pois há naquele a discricionariedade 

do promotor de justiça e a disponibilidade da ação penal, segundo o princípio da 

oportunidade. 

Na contemporaneidade, especialmente com o advento da Constituição Federal de 1988, 

somada ao implemento da Lei dos juizados especiais (Lei 9.099/95), houve evidente 

alteração, proporcionando uma acomodação sistêmica do modelo restaurativo. 

É previsto na Constituição brasileira, a possibilidade de conciliação em procedimento 

oral e sumaríssimo, de infrações penais de menor potencial ofensivo. 

 

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I. 

Juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes 

para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor 

complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os 

procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a 

transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;58 

 

Combinando com a Lei 9.099/95, especificamente nos artigos 70 e 72 a 74, pode-se 

aplicar a forma restaurativa. 

 

Da Fase Preliminar  

Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização 

imediata da audiência preliminar, será designada data próxima, da qual ambos sairão 

cientes. 

Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o 

autor do fato e a vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus 

advogados, o Juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da 

aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. 

Art. 73. A conciliação será conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua 

orientação. 

 
56 Pinto (2005, p.29). 
57 O ECA estabelece no artigo 126: Antes de iniciado o procedimento judicial para 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. 

(http://www.mprs.mp.br/infancia/doutrina/id172.htm) 
58 Brasil (1988). 



 

Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados, na forma da 

lei local, preferentemente entre bacharéis em Direito, excluídos os que exerçam 

funções na administração da Justiça Criminal. 

Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo 

Juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo 

civil competente. 

Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal 

pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao 

direito de queixa ou representação.59 

 

Sopesado os artigos acima, onde os mesmos permitem ao juiz oportunizar a 

possibilidade de “composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de 

pena não privativa de liberdade” 60 num procedimento que pode ser conduzido por um 

conciliador. Afirma Renato Sócrates61, 

 

Tais dispositivos, interpretados extensivamente e com base na diretriz hermenêutica 

do art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, são normas permissivas e que 

legitimam a ilação de que esse procedimento pode ser encaminhado a um Núcleo de 

Justiça Restaurativa. 

Se presentes, num caso considerado, os pressupostos de admissibilidade do processo 

restaurativo, sob o ponto de vista jurídico (requisitos objetivos e subjetivos a serem 

definidos em consonância com a lei penal), seria o mesmo encaminhado ao Núcleo 

de Justiça Restaurativa, para avaliação multidisciplinar e, convergindo-se sobre sua 

viabilidade técnica, se avançaria nas ações preparatórias para o encontro 

restaurativo. 

 

Necessária ainda é se fazer uma ressalva, onde poderia se ensejar uma controvérsia, o 

parágrafo único, do artigo 74, da Lei 9.099/95, onde dispõe-se que o acordo de que trata o 

caput importa em renúncia ao direito de queixa ou representação, nos casos de crime de ação 

penal privada ou pública condicionada. 

Frente a isto, tendo a vítima renunciado à queixa ou representação, o que aconteceria se 

o infrator descumprir com o acordo restaurativo? Tecnicamente, então, seria juridicamente 

inviável que se aplica-se a justiça restaurativa aos crimes de ação penal pública condicionada 

ou de ação penal privada. Mas seria de total incoerência se aplicar os procedimentos 

restaurativos somente aos crimes de ação penal pública e não para os demais. 

Todavia, este é um pseudo problema, pois não há obstáculo quando se cientifica a 

vítima de forma clara e inequívoca sobre tal renúncia, cabendo assim a esta buscar a esfera 

cível para conseguir uma reparação, pelo não cumprimento do acordo em fase restaurativa, 

mas é evidente que esta é uma hipótese, admitida de forma remota, pois a justiça restaurativa 

passará por um processo, como já visto acima, e assim dificilmente o ofensor que se propôs a 

 
59 Brasil (1995). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm 
60 Brasil (1995)  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. 
61 Pinto (2005, p.30-31). 



 

todo o procedimento descumpra o que foi celebrado. 

Soma-se à gama de possibilidades já existentes para aplicação da justiça restaurativa o 

instituto da suspensão condicional do processo (SURSIS), nas palavras de Renato Sócrates, 

 

Outra janela para a alternativa restaurativa é o instituto da suspensão condicional do 

processo, para crimes em que a pena cominada for igual ou inferior a um ano, para 

qualquer tipo de crime e não apenas aos crimes cuja pena máxima seja de 2 anos (ou 

4 anos nos casos de delitos contra idosos). Um crime de estelionato, por exemplo, 

cuja pena varia de um a quatro anos, pode ser objeto de suspensão condicional do 

processo.62 

 

Sendo assim, as situações que ensejam a suspensão condicional do processo podem ser 

encaminhadas para o crivo da justiça restaurativa, pois consoante dispõe o §2° (parágrafo 

segundo) do artigo 89, da Lei 9.099/9563, permite-se a especificação de outras condições 

judiciais, e essas condições poderiam perfeitamente ser definidas no encontro restaurativo. 

Agrega-se ainda mais às possibilidades de aplicação da justiça restaurativa, nos crimes 

contra o idoso, por força do artigo 94, da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), que prevê o 

procedimento da lei 9.099/95 para crimes contra idosos cuja pena privativa de liberdade não 

ultrapasse 4 anos. 

Crível é estar sempre ciente de que o procedimento restaurativo, ao menos 

hodiernamente, não está previsto expressamente em lei no ordenamento jurídico brasileiro. E 

que a aceitação das partes deve ser sempre consciente e livre de imposição, seja direta ou 

indiretamente. E previamente que as partes saibam que é uma ferramenta alternativa posta à 

disposição delas. 

Lembrando que os princípios por ela abarcados também sempre devem ser respeitados, 

 
62 Pinto (2005, p.31). 
63Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta 

Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, 

desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os 

demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 

§ 1º Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá 

suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: 

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; 

II - proibição de freqüentar determinados lugares; 

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz; 

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. 

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato 

e à situação pessoal do acusado. 

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou 

não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano. 

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, 

ou descumprir qualquer outra condição imposta. 

§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade. 

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. 

§ 7º Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. 

Brasil (19995). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm.> 



 

como já visto alhures, mas também os princípios gerais do direito como, dignidade da pessoa 

humana, da razoabilidade, da proporcionalidade, etc. 

Arrematando o pensamento Renato Sócrates disciplina resumidamente como poderia 

funcionar um procedimento restaurativo brasileiro, 

 

No Brasil, o programa poderia funcionar em espaços comunitários ou centros 

integrados de cidadania, onde seriam instalados núcleos de justiça restaurativa, que 

teriam uma coordenação e um conselho multidisciplinar, e cuja estrutura 

compreenderia câmaras restaurativas onde se reuniriam as partes e os 

mediadores/facilitadores, com o devido apoio administrativo e de segurança. 

Os núcleos de justiça restaurativa deverão atuar em íntima conexão com a rede 

social de assistência, com apoio dos órgãos governamentais, das empresas e das 

organizações não governamentais, operando em rede, para encaminhamento de 

vítimas e infratores para os programas indicados para as medidas acordadas no plano 

traçado no acordo restaurativo. 

É perfeitamente possível utilizar estruturas já existentes e consideradas apropriadas, 

mas deve ser, preferencialmente, usados espaços comunitários neutros para os 

encontros restaurativos.  

Os casos indicados para uma possível solução restaurativa, segundo critérios 

estabelecidos, após parecer favorável do Ministério Público, seriam encaminhados 

para os núcleos de justiça restaurativa, que os retornaria ao Ministério Público, com 

um relatório e um acordo restaurativo escrito e subscrito pelos participantes. 

A Promotoria incluiria as cláusulas ali inseridas na sua proposta, para homologação 

judicial, e se passaria, então, à fase executiva, com o acompanhamento integral do 

cumprimento do acordo, inclusive para monitoramento e avaliação dos projetos-

piloto e, futuramente, da Justiça Restaurativa institucionalizada como uma 

ferramenta disponibilizada universalmente aos cidadãos e às comunidades.64 

 

Sopesadas as notáveis vantagens advindas da aplicação desta justiça deve-se por fim, 

importar-se aos que estudarão ou ainda àqueles que utilizarão desta para a resolução de seus 

conflitos que a cautela e o controle devem se primordiais, e tudo sendo avaliado com o rigor 

cientifico merecido. 

Ainda RaffaellaPallamolla, traz em sua obra65 como efetivamente acontecem alguns 

procedimento no Brasil, 

 

É preciso referir que os três programas são bastante diferentes entre si, assim que as 

observações feitas aqui dizem respeito somente ao programa de Porto Alegre, não 

podendo ser estendidas aos demais. 

Todavia, é oportuno ao menos referir em que consiste cada um dos programas. O 

programa de São Caetano do Sul é desenvolvido na Vara da Infância e da Juventude 

e tem como público-alvo adolescentes autores de atos infracionais. Utiliza-se a 

prática restaurativa do círculo, e é responsabilidade da Vara, que trabalha em 

conjunto com a Promotoria da Infância e da Juventude, a seleção dos casos, o 

encaminhamento aos círculos restaurativos, a fiscalização dos termos do acordo e de 

seu cumprimento e a aplicação de eventual medida sócio-educativa. Os casos podem 

ser indicados pelo juiz, promotor, assistentes sociais e, eventualmente, pelo 

Conselho Tutelar. O encaminhamento do caso normalmente é feito na audiência de 

apresentação, oportunidade em que o juiz costuma aplicar medida de prestação de 

serviços à comunidade que será cumulada ao acordo restaurativo. Já o programa de 

 
64 Pinto (2005, p.34). 
65 Pallamolla (2009, p.120-123). 



 

Brasília é desenvolvido junto aos 1º e 2º Juizados Especiais de Competência Geral 

do Núcleo Bandeirantes e atua, no sistema de justiça criminal, é feita uma audiência 

judicial no projeto Justiça Instantânea (JIN) – que atua em conjunto com o Centro 

Integrado de Atendimento da Criança e do Adolescente (CIACA) –, momento em 

que o jovem é encaminhado para a Central de Práticas Restaurativas (CPR). Na 

maior parte das vezes, isto ocorre antes mesmo de qualquer definição sobre a 

medida sócio-educativa que eventualmente será aplicada. Se a aplicação da prática 

restaurativa for considerada suficiente para resolver a situação, não será aplicada 

medida sócio-educativa. Caso contrário, a justiça restaurativa atuará de forma 

complementar ao processo tradicional, durante o processo de conhecimento ou 

durante a execução de medidas sócio-educativas; 2º) ocorre durante o atendimento 

da medida sócio-educativa. Neste momento, atuando conjuntamente, FASE e 

FASC/PEMSE elaboram um plano de atendimento ao adolescente que cumpre 

medida em privação de liberdade ou em meio aberto. A particularidade do programa 

gaúcho reside na aplicação da justiça restaurativa ao tempo da execução da medida 

sócio-educativa. Segundo os coordenadores do programa, busca-se a “qualificação 

da execução das medidas sócio-educativas atribuindo novos sentidos éticos às 

proposições do atendimento sócio-educativo a partir dos princípios da Justiça 

Restaurativa. 

 

Em tempo, como caso zero66, aponta-se o ocorrido em Rio Grande do Sul, considerado 

como exemplo a ser seguido, e ainda com o resultado totalmente restaurativo. Interessante 

colacionar um caso mais regionalizado, ocorrido na cidade de Londrina/PR, segue um trecho 

da notícia vinculada na mídia67, 

 

Duas adolescentes, de 18 e 17 anos, se abraçam emocionadas depois de uma hora de 

conversa monitorada. Está concretizado, assim, o primeiro caso de aplicação da 

metodologia da pacificação de conflitos envolvendo delito, desde a implantação do 

Núcleo de Justiça Restaurativa em Londrina, no final do ano passado. A juíza da 

Vara da Infância e Juventude, Cláudia Catafesta, explica que o Núcleo age em três 

frentes: processos judiciais, que é o caso das jovens citadas, escolas e comunidade. 

 

Entretanto outros casos podem ser citados68 em diversas cidades pelo país. 

 

Nome do Case: Tentativa de homicídio. Autores/responsáveis: Dois irmãos. 

Local: São Paulo. Data de início da prática: 2011. Descrição da prática: Conflito 

dentro do Judiciário, com o feito em andamento. Durante o período, foram feitos três 

processos circulares, com o envolvimento do adolescente, dos familiares e integrante 

da Rede Social da região de moradia do adolescente, sempre facilitados por pessoa 

capacitada em técnicas restaurativas. Diversos 'acordos' foram feitos. Houve a 

reaproximação entre os irmãos. O adolescente interrompeu o uso de substância 

psicoativa, restabeleceu os laços familiares, retomou o estudo e conseguiu um 

empregou, após receber alta no tratamento. A sentença lhe aplicou uma medida 

socioeducativa de liberdade assistida. O adolescente escreveu uma carta ao juiz do 

feito dizendo que todo este processo lhe salvou a vida e contando da sua felicidade e 

gratidão.  

Nome do Case: Bastava ligar a luz. Autores/responsáveis: Criança vítima de bulling. 

 
66  Caso pioneiro onde a justiça restaurativa foi experiência de aplicação na 3ª Vara do Juizado Regional da 

Infância e da Juventude de Porto Alegre em delito envolvendo dois adolescentes, ocorrido em 04 de julho de 

2002. Disponível em: <http://www.justica21.org.br/j21.php?id=102&pg=0#.VYdKYflVhBc.>  
67Pelegrino.  Disponível em: 

<http://www.jornaldelondrina.com.br/londrina/conteudo.phtml?tl=1&id=1538774&tit=Um-novo-olhar-sobre-a-

Justica.> 
68<http://www.amb.com.br/jr/cases.php#prev>.  



 

Data: 2014. Local: Caxias do Sul (RS). Descrição da prática. Numa escola, um 

garoto de 8 anos sofria bullyng pelos colegas, por problemas de higiene pessoal: 

cheirava mal.Em contato com a família - 11 membros -, percebeu-se que há cerca de 

3 anos estavam sem energia elétrica, impossibilitando tanto o asseio pessoal – por 

falta de água quente - como do ambiente. Uma intriga antiga entre vizinhos envolvia 

a localização de um poste de luz que havia sido colocado em local inadequado, 

segundo uma das partes. A questão do poste já estava judicializada, em função da 

impossibilidade de diálogo. O conflito veio à tona e a equipe da central propõe a 

realização de Círculos de Construção de Paz. O pai do garoto trouxe a informação 

que sua casa estava caindo e que todos corriam risco se continuassem morando 

naquelas condições. A partir desta fala, os participantes se mobilizaram como parte 

do acordo, o poder público e a iniciativa privada iriam providenciar a construção de 

uma nova casa, que, após 90 dias, se concretizou. Todavia, a situação de energia 

elétrica continuava a mesma. Foi feito novo Círculo onde as pessoas conversaram de 

forma amigável e, através de acordo entre os membros das famílias e a comunidade, 

seriam retirados os dois postes existentes e colocado um novo no local, o qual 

serviria a três medidores.A remoção dos postes antigos para substituição foi 

realizada entre os membros das famílias que, até então, não se falavam; O processo 

foi amistoso.Depois disso puderam solicitar a ligação de energia de forma 

independente. Hoje todos têm possibilidade de energia elétrica em seus lares e a 

convivência melhorou muito entre eles, e as crianças agora com banho quente em 

casa, deixaram de ser molestadas na escola.  

 

Superados os conceitos, princípios e procedimentos sobre a justiça restaurativa, bem 

como o papel que cada indivíduo tem a desenvolver após o cometimento de um crime (como 

vítima, comunidade ou até ofensor), é notável a possibilidade e a necessidade de se 

disseminar tal filosofia de se ‘fazer justiça’ por meio de uma cultura de paz, proporcionando a 

promoção dos direitos humanos e da cidadania, da inclusão e da paz social, com dignidade. 

 

6 Conclusão 

Em detida análise de todo o exposto, denota-se que sistema penal que se observa no 

Brasil chegou ao fracasso. Assim, nota-se que o cabedal legislativo vigente não tem o condão 

de solucionar satisfatoriamente os conflitos das relações interpessoais.  Isto por usar da ideia 

de justiça retributiva como resposta ao ilícito penal, fazendo com que a pena não atinja seu 

objetivo, seja este a ressocialização do ofensor (apenado), a diminuição nos índices de 

criminalidade, ou ainda, entregar para a comunidade uma resposta ao fato criminoso, e gerar 

assim o sentimento de segurança, visto que os cidadãos, de forma geral, sofrem com a 

escalada dos níveis de violência. 

E frente a esta problemática, emerge-se a ideia da justiça restaurativa, que embora não 

seja uma inovação para os estudiosos da área (teoria), é sim uma inovação na prática, haja 

vista a sua não aplicação. 

Neste cenário caótico, onde o sistema retributivo clássico é imperioso, a justiça 

restaurativa servirá como farol norteador, para se alcançar os anseios sociais, no que se refere 

à resposta estatal para a criminalidade. 



 

Entretanto é mister salientar que esta modalidade de justiça não é uma simples teoria 

jurídica, surreal, sem reais possibilidades de implementação, ou ainda que seja fruto da mente 

de juristas. Mas de forma totalmente oposta, os pressupostos, princípios e diretrizes 

primordiais desta, estão baseados nos princípios jurídicos, com ênfase no da dignidade da 

pessoa humana, e respondendo as necessidades sociais de forma satisfatória, visto que o 

direito deve sempre estar apto a romper os antigos paradigmas e adequar-se às mudanças 

sociais. 

A forma de se aplicar a justiça restaurativa, como se notou, não possui estrutura rígida, 

tampouco modelo universal a ser aplicado com um conceito fechado. Mas sim, possui valores, 

princípios e finalidades diversas da justiça criminal.  

Tendo sempre como fundamento, a ofensa sofrida pela vítima, e as necessidades 

surgidas a partir desta, bem como a cientificação do ofensor a assumir a responsabilidade pelo 

dano, a cautela em prepará-los para o procedimento, e a participação da comunidade que irá 

recebê-los, auxiliando na reparação das relações afetadas pelo delito. 

Esta característica repressora da justiça penal hodierna deve ser superada, pois o direito 

não deve ser estanque, porque não rege relações pessoais imutáveis. A ideia de inclusão, de 

pacificação social e resolução dos conflitos de convivência devem estar aliados aos direitos 

individuais de todo homem, para que assim seja alcança a justiça social. 

 

Referências 

AZEVEDO, A.G. O componente de Mediação Vítima-Ofensor na justiça Restaurativa: Uma 

Breve apresentação de uma inovação epistemológica na autocomposição penal. In 

SLAKMON, C.; DE VITTO, R.P.C.; PINTO, R.S.G. Justiça Restaurativa: coletânea de 

artigos. Brasília: PNUD, 2005.  

 

BARZOTTO, L.F. Justiça Social. Gênese, estrutura e aplicação de um conceito. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_48/artigos/ART_LUIS.htm.>.  Acesso 

em: 5 abr. 2015. 

 

BRANCHER, L.N. Justiça restaurativa: a cultura de paz na prática da justiça. Disponível em: 

<http://jij.tj.rs.gov.br/jij_site/docs/JUST_RESTAUR/VIS%C3O+GERAL+JR_0.HTM.> 

Acesso em: 11 abr. 2015. 

 

BRASIL, Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm.> Acesso em: 10 maio 2015. 

 

BRASIL, Ministério da Justiça. Carta de Brasília. Disponível em 

<www.mj.gov.br/reforma/eventos/conf_internacional/carta%20brasilia%2001072005>pdf. 

Acesso em: 17 maio 2015. 

 

CALHAU, L.B. Vítima, justiça criminal e cidadania: o tratamento da vítima como 



 

fundamento para uma efetiva cidadania. Revista brasileira de ciências criminais. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000. 

 

CARVALHO, S. Relatório anual do centro de justiça global: direitos humanos no Brasil: 

2003. Rio de Janeiro: Justiça Global, 2004. 

 

CASTRO, L.A. Criminologia da reação social. Rio de Janeiro: Forense, 1983. 

 

CERQUEIRA, D.R.C. Rio de Janeiro: BNDES, 2014. Disponível 

em:<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/e

mpresa/download/Concurso0212_33_premiobndes_Doutorado.pdf>. Acesso em: 30 abr. 

2015. 

 

FERRAJOLI, L. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2006. 

 

FOUCAULT, M. Vigiar e punir. Nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 2004. 

 

GOMES, L.F. Vitimologia e justiça penal preparatória. In: LEAL, C.B.; KOZEN, A.A. 

Justiça restaurativa e ato infracional: desvelando sentidos no itinerário. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2007. 

 

LARRAURI, H. Tendencias actuales de lajusticia restauradora. Revista brasileira de ciências 

criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, n.51. 

 

LARRUSCAHIM, P.G. Justiça Restaurativa: tecendo um conceito para a margem. In 

AZEVEDO, R.G.; CARVALHO, S. A crise do processo penal e as novas formas de 

administração da justiça criminal. Sapucaia do Sul: Notadez, 2006.  

 

MAIOR NETO, O.S.S. Considerações críticas em torno de três princípios fundamentais do 

direito penal. In: Ciência Penal: Coletânea de Estudos em homenagem a Alcides Munhoz 

Neto. Curitiba: JM, 1999. 

 

PELEGRINO, E. Um novo olhar sobre a justiça. Disponível em: 

<http://www.jornaldelondrina.com.br/londrina/conteudo.phtml?tl=1&id=1538774&tit=Um-

novo-olhar-sobre-a-Justica.>. Acesso em 10 jun. 2015.  

 

OXHORN, P.; SLAKMON, C. Micro-Justiça.Desigualdade e cidadania democrática – A 

construção da sociedade civil através da justiça restaurativa no Brasil. In SLAKMON, C.; DE 

VITTO, R.P.C.; PINTO, R.S.G. Justiça restaurativa: Coletânea de Artigos. Brasília: PNUD, 

2005. 

 

PALLAMOLLA, R.P. Justiça restaurativa: da teoria à prática. São Paulo: IBCCRIM, 2009. 

 

PARKER, L.L. Justiça Restaurativa: um veículo para a reforma? In SLAKMON, C.; DE 

VITTO, R.P.C.; PINTO, R.S.G. Justiça restaurativa: Coletânea de Artigos. Brasília: PNUD, 

2005. 

 

PINTO, R.S.G. Justiça Restaurativa: é possível no Brasil?. In SLAKMON, C.; DE VITTO, 

R.P.C.; PINTO, R.S.G. Justiça restaurativa: coletânea de artigos. Brasília: PNUD, 2005. 



 

 

RAMOS, J.G.G. A inconstitucionalidade do direito penal do terror. Curitiba: Juruá, 1991. 

 

RAWLS, J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

 

ROLIM, M. A síndrome da rainha vermelha: policiamento e segurança pública no século 

XXI. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009. 

 

SALIBA, M.G. Justiça restaurativa e paradigma punitivo. Curitiba: Juruá, 2009. 

 

SANTOS, J.C. A criminologia radical. Curitiba: Lumen Júris, 2006. 

 

SANTOS, J.C. Teoria da pena: fundamentos políticos e aplicação judicial. Curitiba: Lumen 

Júris, 2005. 

 

SANTOS, T.M.; SOARES, J.S. O conceito de justiça no pensamento filosófico de Aristóteles. 

Disponível em: 

<https://uspdigital.usp.br/siicusp/cdOnlineTrabalhoVisualizarResumo?numeroInscricaoTrabal

ho=5327&numeroEdicao=18.> Acesso em: 10 abr. 2015. 

 

SCURO NETO, P. Modelo de Justiça para o Século XXI. Revista da EMARF, v.6, 2003. 

 

ZEHR, H. Justiça Restaurativa. São Paulo: Palas Athena, 2012. 

 

ZEHR, H. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas 

Athenas, 2008. 

 

http://www.amb.com.br/jr/cases.php#prev. Acesso em 10 jun. 2015. 

 

<http://www.justica21.org.br/j21.php?id=102&pg=0#.VYdKYflVhBc.> Acesso em 10 jun. 

2015. 


