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APRESENTAÇÃO 

 

Alguns pesquisadores têm debruçado sua análise sobre os mais variados temas no 

universo do direito; porém, a presente obra consiste em uma coletânea de textos 

científicos oriundos de teorias e práticas profissionais, nos diversos contextos de atuação, 

incorporados às novas demandas que a Sociedade vem exigindo da aplicação do Direito, 

tais como, corrupção, assistência e previdência social, direito à saúde, educação, ao 

trabalho, a sustentabilidade, a gênero e sexualidade, dentre outras temáticas envolvendo 

os direitos humanos.   

Sabendo disso, e reconhecendo também uma especificidade de visão a respeito 

dos temas tratados nesta obra mais que tudo, ao longo dos livros lançados pela Editora, 

há uma busca pela exposição clara e didática dos temas abordados, fazendo deles 

elementos-chave de compreensão, a partir de uma visão crítica, emancipadora e 

humanizadora buscando despertar o senso crítico dos alunos de graduação e pós 

graduação, bem como, pesquisadores da área jurídica e outras ciências humanas e sociais 

aplicadas. 

Que essa obra coletiva possa auxiliar o público leitor, desde alunos e colegas da 

área, com a esperança de transformação do direito e da justiça, em termos de realidade 

brasileira, marcada pelas desigualdades econômicas e sociais, refletidas no campo 

jurídico, compreendendo as especificidades do direito, não como juristas reprodutores da 

lei, mas conectados a realidade social, para além do “senso comum teórico dos juristas”, 

transpondo a essa limitação compreensiva e mediana do operador jurídico. 

Vale citar as lições de Alysson Mascaro, ao destacar que o afazer do jurista na 

sociedade capitalista, premido entre a atividade extenuante de seu ganha pão que não 

permite galgar um pensamento mais alto do que o exigido para o quotidiano e a alma 

contabilidade que enxerga o conhecimento como lucro e não como plenitude para situar-

se no mundo e transformá-lo. 

Agradeço a oportunidade de fazer parte da editora em seu Conselho Científico e 

pelo convite para organização da obra. Mário Sérgio Cortella, salienta que quem não sabe, 
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divide. Quem não sabe, pergunta. Com certeza esse é o meu caso. Assim, não podemos 

deixar de construir uma educação provocativa, inclusive jurídica, sob pena de não 

criarmos, não nos reinventarmos e apenas repetir. As abordagens feitas neste livro 

perpassam diversos temas e muitos outros mais, razão pela qual desejamos a todos uma 

boa leitura. 

 

Marcio Bonini Notari 
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CAPÍTULO I 

A EFICÁCIA E EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL DE 

MORADIA 

 
Suelen Silva de Oliveira1; Aline Nunes Trindade2; 

Jarbas Paula de Souza Junior3;  

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.12-01 

 

RESUMO: Este artigo teve como propósito analisar o direito de moradia, como um 

direito fundamental e social, bem como seu caráter normativo eficaz e sua força efetiva. 

O trabalho consiste num primeiro momento na análise dos aspectos fundamental e social 

do direito à moradia. Dentro desse contexto, será feita uma breve passagem acerca da 

previsão do direito de moradia no âmbito internacional e sua conjectura no texto 

constitucional, bem como apresentado o papel dos entes federativos na promoção de 

programas de moradias e melhorias nas condições habitacionais e de saneamento básico. 

A eficácia e a problemática quanto à concretização do direito de moradia muitas vezes 

está relacionada à ideia de que os direitos sociais de segunda dimensão são normas de 

conteúdo programáticos, e se assim não for, acabam por esbarrar no pensamento, muitas 

vezes mal interpretado, da reserva do possível. Será ainda constatada que, de forma 

necessária, existe uma vinculação entre o direito fundamental e social de moradia com a 

dignidade da pessoa humana. De outro modo, a concretização do direito social de moradia 

necessita de um envolvimento mais energético do Poder Público, que o fará 

necessariamente através de políticas públicas e participação ativa e democrática da 

população diretamente interessada. Nesse sentido, o método procedimental utilizado na 

pesquisa é o bibliográfico, com pesquisas em doutrinas especializadas, em livros ou 

artigos, através de uma abordagem dedutiva.  

PALAVRAS-CHAVE: Morada. Direito fundamental e social. Eficácia e efetividade. 
 

THE EFFECTIVENESS AND EFFECTIVENESS OF THE FUNDAMENTAL 

AND SOCIAL RIGHT OF HOUSING 

ABSTRACT: This article aimed to analyze the right to housing, as a fundamental and 

social right, as well as its effective normative character and its effective force. The work 

initially consists of an analysis of the fundamental and social aspects of the right to 

housing. Within this context, a brief passage will be made about the prediction of the right 

to housing in the international scope and its conjecture in the constitutional text, as well 

as the role of federative entities in the promotion of housing programs and improvements 

in housing conditions and basic sanitation will be presented. The effectiveness and the 

problem regarding the realization of the right to housing is often related to the idea that 

 
1 Mestranda do PPGD da Faculdade IMED. Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/2168188541729202, ID ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-6024-511X; E-mail: suelenoliveira.adv@gmail.com 
2 Mestranda do PPGD da Faculdade IMED. Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/6201055881085102, ID ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-1806-4793; E-mail: alinetrindade924@hotmail.com 
3 Mestrando do PPGD da Faculdade IMED. Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/4312617653077312, ID ORCID 

https://orcid.org/0000-0003-2232-3663; E-mail: jarbas@magnaboscoadvocacia.com.br 

http://lattes.cnpq.br/2168188541729202
https://orcid.org/0000-0002-6024-511X
mailto:suelenoliveira.adv@gmail.com
mailto:alinetrindade924@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/4312617653077312
https://orcid.org/0000-0003-2232-3663
mailto:jarbas@magnaboscoadvocacia.com.br
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second-dimensional social rights are norms of programmatic content, and if not, they end 

up bumping into the often misinterpreted thinking of the booking as possible. It will also 

be noted that, necessarily, there is a link between the fundamental and social right to 

housing with the dignity of the human person. Otherwise, the realization of the social 

right to housing requires a more energetic involvement of the Public Power, which will 

necessarily do so through public policies and the active and democratic participation of 

the population directly interested. In this sense, the procedural method used in the 

research is bibliographic, with research in specialized doctrines, in books or articles, 

through a deductive approach. 

KEYWORDS: Address. Fundamental and social right. Effectiveness and effectiveness. 
 

INTRODUÇÃO 

A moradia foi inserida no artigo 6.° do texto constitucional após a emenda n° 

26/2000, e a partir de então passou a ser considerada um direito fundamental e social.  

Um direito que ilustra uma necessidade básica do ser humano, e tem como 

fundamento constitucional o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Tratar do direito à moradia engloba outros fatores que lhe são inerentes, como 

uma habitação com o mínimo de infraestrutura para permanência do ser humano.  

Todavia, em que pese sua previsão no texto constitucional como um direito 

fundamental e farta normatização infraconstitucional, a concretização efetiva do direito 

de moradia ainda é um problema social longe de ser resolvido.  

Com fundamento na ideia de que os direitos sociais são normas de cunho 

programáticos e de que sua efetivação se esbarra nos limites da reserva do possível, 

muitos direitos sociais restam inexecutáveis. Com o direito social à moradia a situação 

não é muito diferente.  

Necessário salientar que no ordenamento jurídico brasileiro, a reserva do possível 

acabou sendo empregada de forma indevida, e conforme observado por Ingo Wolfgang 

Sarlet (2015) a reserva do possível deve ser utilizada como ponderação e não como 

motivo para negar a efetivação de um direito social.  

Verifica-se ainda que, garantir o mínimo vital ao ser humano inclui assegurar 

moradia digna, compreendendo nesse conceito habitação com acesso às escolas públicas, 

redes de saúde pública, asfaltamento, saneamento básico, iluminação pública, 

abastecimento de água e energia elétrica, aquecimento etc. 
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De outro modo, não há como negar esse direito ao que dele mais necessita, e a 

negativa do seu cumprimento não deve se basear simplesmente na alegação de que o 

direito previsto representa um simples direcionamento do que se deve fazer e da limitação 

da reserva do possível. A propósito, o não cumprimento desse direito deve ser 

fundamentado com base em prejuízos decorrentes de casos concretos, tomando sempre 

como norte outro direito fundamental.  

Nesse contexto para a efetivação do direito social à moradia mostra-se necessário 

o envolvimento enfático do poder público, que se manifestará através de políticas 

públicas, e outras formas de participação da sociedade diretamente interessada. 

 

A MORADIA COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL 

Reconhecido como um direito universal e interdependente, o direito à moradia, 

representado pelo direito de habitação, foi consagrado como um direito fundamental pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, e como sendo parte de um conjunto 

de direitos inerente a um padrão de vida de todo ser humano.4 

Outrossim, a Declaração de Ação de Viena de 1993 destacou no item 31 o seguinte 

pronunciamento:  

31. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos apela aos Estados 

para que não tomem medidas unilaterais contrárias ao direito 

internacional e à Carta das Nações Unidas que criem obstáculos às 

relações comerciais entre os Estados e impeçam a plena realização dos 

direitos humanos enunciados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e nos instrumentos internacionais de direitos humanos, 

particularmente o direito de todas as pessoas a um nível de vida 

adequado à sua saúde e bem-estar, que inclui alimentação e acesso a 

assistência de saúde, moradia e serviços sociais necessários. A 

Conferência Mundial sobre Direitos Humanos afirma que a 

alimentação não deve ser usada como instrumento de pressão política. 

(Declaração e Programa de Ação de Viena, 1990, n.p.) (grifo nosso) 

Vale acrescentar o conteúdo do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, que por considerar o direito de moradia como universal, recomendou 

aos Estados Partes o reconhecimento do direito de moradia, dentre outros, como um 

 
4Artigo XXV, n.° 01 da seguinte redação, in verbis: Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar-lhe, e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os 
serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou 

outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. (Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, 2009, p. 13) 
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direito de toda pessoa a um nível de vida adequado, e que os países signatários se 

comprometem a tomar as medidas para assegurar a sua concretização. 5 

Ainda no que dispõe o art. 11 do Pacto Internacional acima indicado, o comitê 

responsável pela pasta apresentou o Comentário Geral de n° 04, que além de proferir 

outras manifestações considerou que o direito ao alojamento, não se restringe ao simples 

teto, mas que agrega outros atributos como segurança, paz e dignidade. 6 

Nesse mesmo sentido o Decreto 592, de 06 de julho de 1992 ratificou o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civil e Políticos, e este por sua vez, ao prever no artigo 17 a 

inviolabilidade do domicílio, de forma indireta, salvaguardou o direito à moradia.7 

Nesse sentido, o direito de moradia trata-se de um direito inerente a qualquer 

pessoa, sem distinção, e que estão diretamente relacionados a outros direitos humanos e 

fundamentais como o direito à vida, educação, saúde, alimentação, dentre outros.   

No texto Constitucional, referida garantia representa uma necessidade básica e 

essencial do ser humano, e tem como base o princípio da dignidade da pessoa humana 

prevista no artigo 1.°, inciso III.  

De outro modo, foi um direito expressamente reconhecido como essencial ao 

direito do trabalhador, conforme preceitua o artigo 7.°, inciso IV da Carta Constitucional 

de 19888, e, nesse contexto, reclama atenção especial quanto aos destinatários que vivem 

em situação menos favorecida. 

 
5ARTIGO 11 - 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado 

para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria 
contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse 

direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre 

consentimento.  (BRASIL, 1990) 
6O direito ao alojamento não deve entender-se em sentido restrito. Não se trata aqui de proporcionar um simples texto 

a servir de abrigo ou de considerar o direito ao alojamento exclusivamente como um bem. Pelo contrário, deve ser visto 

como o direito a um lugar onde seja possível viver em segurança, em paz e com dignidade. (...) O controlo efectivo da 
situação da habitação é outra obrigação imediata dos Estados Partes. Para dar cumprimento às obrigações decorrentes 

do artigo 11.o , n.º 1 estes devem demonstrar, nomeadamente, que tomaram todas as medidas necessárias, quer no 

plano nacional, quer no âmbito da cooperação internacional, para identificar a extensão, no seu território, do problema 

das pessoas sem-abrigo e mal alojadas. (COMPILAÇÃO DE INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 
HUMANOS, 2009, p. 111 e 113). 
7Artigo 17.   1. Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua vida privada, em sua família, 

em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais às suas honra e reputação. 
8Art. 7.° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 

(...) IV–salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e 

às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 

com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 
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A definição do conteúdo concreto do direito de moradia não poderá prescindir da 

relação estreita com o princípio da dignidade humana e com a garantia de padrões 

qualitativos mínimos a uma vida saudável, tudo a revelar a importância, também neste 

contexto, dos critérios vinculados ao mínimo existencial (SARLET, 2015, n.p.).  

José Afonso da Silva (2014) destaca que o direito à moradia não se resume à casa 

própria. Segundo seus ensinamentos, a obtenção da casa própria pode ser um 

complemento indispensável para a efetivação do direito à moradia (SILVA, 2014, p. 318). 

A propósito, não há que se questionar a força existencial do direito à moradia e 

sua natureza de direito fundamental autônomo, sendo apontado, inclusive, como um 

direito da personalidade no que tange sua vinculação à dignidade da pessoa humana e às 

possibilidades para o desenvolvimento integral da personalidade (SARLET, 2015). 

Partindo para uma tentativa conceitual de direitos fundamentais, Agra cita 

Smend9, e destaca que:  

Os direitos fundamentais são representantes de um sistema concreto de 

valores dentro de um processo de integração, com a função teleológica 

de legitimar a ordem legal positiva do Estado. A legitimidade do 

ordenamento jurídico apenas é realizada na medida em que reflete esses 

valores que foram agasalhados pelos direitos fundamentais (SMEND, 

1985. p. 232 apud AGRA, 2018, p. 168). 

De acordo com Agra (2018), a utilização dos direitos fundamentais parte de uma 

prática jusnaturalista, pois decorre de um direito inalienável, essencial ao homem, e que 

antecede a qualquer organização política, não podendo, portanto, ser desprezado por 

qualquer órgão estatal. 

A propósito, o direito de moradia foi consagrado no texto constitucional de 1988 

como um direito social. Todavia, o conteúdo social foi influenciado pela Constituição de 

Weimar, da Alemanha (1919), que ganhou grande alcance com a promulgação da 

Constituição Federal de 1934. 10 

 
9“Os direitos fundamentais são os representantes de um sistema de valores concretos, de um sistema cultural que 

resume o sentido da vida estatal contida na Constituição. Do ponto de vista político, isto significa uma vontade de 

integração material; do ponto de vista jurídico, a legitimação de uma ordem positiva estatal e jurídica. Esta ordem 

positiva é válida somente enquanto representar este sistema de valores que precisamente pelos direitos fundamentais 
se converte em legítimo”. SMEND, Rudolf. Constituição y derecho constitucional. Tradução de José M. Beneyto Pérez. 

Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985. p. 232 
10 Nós, os representantes do Povo Brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte para organizar um regime democratico, que assegure à Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem 

estar social e econômico, decretamos e promulgamos a seguinte. (1934, p. 95)  
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Nesta medida, a moradia é, destarte, um direito fundamental de segunda 

dimensão, e por estar associado a uma execução do Estado, deve ser efetivado através de 

políticas públicas.  

Os direitos sociais exigem, portanto, uma atuação positiva e enfática do Poder 

Público, no sentido de promover a implementação da igualdade social dos menos 

favorecidos, e assim são reconhecidos como direitos prestacionais (TAVARES, 2020). 

Alexy (2015, p. 499) ao tratar dos direitos fundamentais sociais, classifica o 

direito de moradia como sendo direitos à prestação em sentido estrito, identificando estes 

como direitos do indivíduo, em face do Estado, a algo que, se o indivíduo dispusesse de 

condições financeiras suficientes e, por sua vez houvesse uma oferta suficiente no 

mercado, poderia também obter de particulares. 

Touraine, ao analisar as novas instituições sociais e políticas, e o retorno ao social, 

destaca que,  

Em toda parte, as relações e as práticas sociais devem ser abertas e a 

defesa do fraco deve ser assumida (...), e que faz-se necessário defender 

aqueles e aquelas cujos direitos lhes são negados, e cujos sofrimentos 

não são reconhecidos num mundo produtivista (2011, p. 157). 

Em que pese a inclusão do direito de moradia ter sido inserido no texto 

constitucional somente com a Emenda n° 26/2000, já era considerado por parte da 

doutrina como um direito fundamental implícito, e isso pode ser perfeitamente constatado 

com a previsão expressa no art. 23, IX, que proclamou como competência dos entes 

federativos a promoção de programas de moradias e melhorias nas condições 

habitacionais e de saneamento básico (NOVELINO, 2016). 

Agra (2018) alerta que, embora a essência dos direitos sociais esteja contemplada 

no art. 6º da Constituição, as prestações descritas no referido dispositivo não foram 

apresentadas de forma exaustiva, e que devem ser levados em consideração a existência 

dos princípios e tratados Internacionais. 

Ainda, de acordo com os ensinamentos de Agra (2018, p. 319), parte da doutrina 

opta por classificar os direitos sociais em direitos negativos, de defesa, e direitos 

positivos, de atuação, mesmo sabendo que eles possuem uma taxonomia bastante 

diversificada. 
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Nesse sentido, os direitos sociais denominados prerrogativas de defesa 

configuram a abstenção do Estado, o não fazer. Por outro lado, a atuação ou 

movimentação do Estado se destaca como prerrogativa positiva. 

No que diz respeito ao direito fundamental de moradia, Sarlet apresenta o duplo 

aspecto a ser observado em igualdade de condições pelo Estado.  

Segundo o autor: 

Como os demais direitos fundamentais, o direito social à moradia 

abrange um complexo de posições jurídicas objetivas e subjetivas, de 

natureza negativa (direito de defesa) e positiva (direito a prestações). 

Na condição de direito de defesa (negativo), o direito à moradia impede 

que a pessoa seja privada arbitrariamente e sem alternativas de uma 

moradia digna, por ato do Estado ou de outros particulares (2015, n.p). 

No que tange à natureza positiva ou prestacional do direito à moradia, Sarlet, ao 

citar Pansieri, retrata que na condição de direito positivo, também o direito à moradia 

abrange prestações fáticas e normativas, que se traduzem em medidas de proteção e de 

caráter organizatório e procedimental (PANSIERI, Flávio. Eficácia e vinculação dos 

direitos sociais – Reflexões a partir do direito à moradia, p. 46 e ss Apud Sarlet, 2015, 

n.p). 

Nesse enfoque, em que pese o direito fundamental de moradia exija a atuação 

positiva por parte do Poder Público, a este também se impõe o dever de abstenção, ou 

seja, o compromisso de não embaraçar o exercício da garantia que os indivíduos possuem.  

Sendo assim, no aspecto negativo, o direito à moradia fica preservado de qualquer 

ameaça, tanto por parte do Estado quanto do particular. Por outro lado, no aspecto 

positivo ou prestacional, o Estado deve garantir a efetividade do direito, sendo 

indispensável sua execução com o objetivo de defender e proporcionar facilidades para o 

exercício através de normativas e ações de políticas públicas.  

Segundo Novelino,  

O direito à moradia, mesmo antes de sua consagração expressa entre os 

direitos sociais pela Emenda Constitucional nº 26/2000, já era 

considerado por parte da doutrina como direito fundamental implícito, 

com base no dispositivo que prevê a competência dos entes federativos 

para promover programas de construção de moradias, assim como a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (CF, art. 

23, IX; 2016, p. 466). 
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Nesse contexto, é dever irrenunciável dos entes federativos suprir o direito 

fundamental e social à moradia digna àqueles que não possuem condições financeiras 

para suportarem sozinhos as despesas do acesso e manutenção de uma moradia adequada. 

A princípio, todas as instâncias da ordem federativa são competentes para a 

promoção do desenvolvimento urbano, incluindo neste o estabelecimento de programas 

habitacionais. Cada uma dentro de seu campo de atuação em conformidade com os 

interesses envolvidos.  

Nessa linha de entendimento Di Sarno (2004) esclarece que não há que se falar 

em hierarquização das competências, mas sim verticalização, de forma que os assuntos 

em que haja incidência de normas gerais de competência da União, os demais entes 

devam respeitar, para que posteriormente possam tratar dos assuntos mais específicos, 

observados os interesses de cada um.  

Nesse aspecto, em que pese a competência privativa da União para edição de 

diretrizes para o desenvolvimento urbano e regras gerais sobre direito urbanístico (art. 21, 

XX, CF/88), foi conferido aos municípios a autoria para concepção e execução de 

políticas públicas, ao atribuir ao ente federativo a elaboração dos planos diretores como 

instrumento de política urbana.  

Sendo assim, o art. 182 do texto Constitucional de 198811 apresenta como objetivo 

da política de desenvolvimento urbano, a ser executada pelos municípios, ordenar o 

desenvolvimento das funções da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E na 

mesma direção conferiu expressamente aos municípios por meio do art. 30 a competência 

para a promoção adequada do ordenamento territorial, através de planejamentos e 

controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (BRASIL, 1988). 

Tal competência tem sua razão de ser diante da aproximação que existe entre os 

municípios e a população, o que torna capaz de conhecer a realidade habitacional, e de 

obter maior êxito na efetivação do direito à moradia. Os municípios possuem, portanto 

posição de estratégia, e a este caberá a análise dos campos em que poderá atuar, 

 
11 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada 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. 
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observando as urgências apresentadas e verificando quais são os investimentos públicos 

a serem feitos.  

Cumpre ainda acrescentar que a atuação dos municípios também se mostra 

imprescindível no esclarecimento à população acerca das políticas públicas ofertadas, no 

sentido de promover a participação social e democrática, ou seja, deve haver um 

envolvimento da população diretamente interessada, para que haja uma maior efetividade 

dos direitos sociais.  

Dellagerisi, Villa e Morais (2012, p. 130) afirmam que, 

os atos do poder público só serão efetivos na prática se atenderem a 

necessidade da população a que se destina. Embora existam normas 

constitucionais que informem determinados deveres à Administração 

Pública, os meios adotados para realização dos fins constitucionais 

permitem colocar a pergunta quanto à efetividade e eficácia das normas 

constitucionais.  

Esclarecem ainda os autores que para elaboração de políticas públicas deve haver 

uma aproximação entre o poder público e a população de forma a melhor identificar quais 

são as reais necessidades dos moradores (DELLAGERISI; VILLA; MORAIS, 2012). 

Ainda, nos entendimentos de Mendes (2012), o direito social de moradia é 

relevante para a consolidação de uma democracia social efetiva. 

Nesse contexto, Touraine alerta quanto à necessidade de se retomar o caminho 

original da democracia, indicando que o processo acontece de baixo para cima, e, 

acrescenta ainda que,  

uma democracia participativa renovada não é senão um primeiro passo 

na boa direção: será mais fácil de defender aqueles que nada têm, em 

nome de princípios universais, como no-lo demonstram os textos 

fundadores da independência americana e aquilo que dizia a 

Assembléia Constituinte em meus primeiros meses, e particularmente 

a Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão (2011, p. 157). 

Conclui-se, portanto, que para a eficácia jurídica e social do direito à moradia, é 

imprescindível a ação positiva do Poder Público, por intermédio da concretização de 

políticas públicas urbanas habitacionais, além de promover a participação da população 

diretamente interessada.  

Nesse contexto, o poder público municipal possui um papel de extrema 

importância na concretização do direito de moradia, diante de seu papel na organização e 
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adequação do espaço urbano, observados os princípios e diretrizes intrínsecos ao 

desenvolvimento equilibrado para a população local.  

 

A EFICÁCIA E EFETIVAÇÃO DO DIREITO SOCIAL DE MORADIA 

Nos exatos termos do que dispõe o texto Constitucional, art. 5.°, § 1º, as normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.  

Entretanto, no que concerne aos direitos fundamentais, do tipo social, os quais 

devem ser prestados pelo Estado ao maior número de pessoas, incide a discussão quanto 

ao seu conteúdo de normas programáticas, e sua efetividade baseada na limitação da 

reserva do possível.  

Em que pese a redação da carta constitucional constante do art. 5.°, §1.°, 

determina a aplicação imediata dos direitos e garantias fundamentais, criando uma 

vinculação do destinatário do direito e das garantias, subsistem as dificuldades impostas 

para o exercício dos direitos (DIMOULIS; MARTINS, 2014). 

Dimoulis e Martins (2014, p. 95) destacam que todos os direitos e garantias 

fundamentais, isto é, todos os que definem direitos e garantias individuais, sociais e 

políticos, independentemente do capítulo ou título da Constituição que os proclama, são 

direta e imediatamente vinculantes. (efeito imediato dos direitos fundamentais). 

Segundo os autores anteriormente referidos a imediaticidade dos direitos e 

garantias fundamentais não se apresentam de maneira plena, pois estão relacionados a 

pretensões do indivíduo perante o Estado e, num primeiro momento, não podem ser 

exercidos de maneira imediata da forma como estabelece a Carta Constitucional 

(DIMOULIS; MARTINS, 2014). 

Ao analisar o conjunto de normas do Estado Social de Direito de países pouco 

desenvolvidos, verifica-se a existência de uma promessa para a realização dos direitos 

sociais através das chamadas normas programáticas, e que por sua vez, servem apenas 

como metas a serem alcançadas pelo Estado. De outro modo, as prerrogativas sociais 

demandam espaço considerável de tempo, além do valor financeiro vultoso para sua 

realização. Esse é o ponto crítico do modelo do Estado Social (AGRA, 2018).  
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Segundo Bonavides (2010, p. 245) de todas as normas constitucionais a 

programática é indubitavelmente aquela cuja fragilidade mais suscita dúvidas quanto à 

sua eficácia e juridicidade, servindo assim de pretexto cômodo à inobservância da 

Constituição.  

O autor destaca as acepções stricto sensu e lato sensu das normas programáticas, 

lançando que a primeira se refere às normas programáticas propriamente ditas, e que 

dentro da acepção lata estariam alocadas grande maioria das normas constitucionais, 

incluindo aqui os princípios gerais e também os princípios constitucionais.  

(BONAVIDES, 2010) 

Sem adentrar em maiores discussões acerca das acepções lançadas por Paulo 

Bonavides, o autor diferencia normas programáticas stricto sensu da norma não 

programática, de eficácia diferenciada, no que tange a esfera da eficácia.  

Nos ensinamentos de Bonavides (2010, p. 252) normas programáticas stricto 

sensu têm inicialmente sua eficácia circunscrita apenas aos órgãos legislativos, ou, 

quando muito, aos órgãos estatais, ao passo que as norma não programática, desde o 

primeiro momento, alcançam diretamente tanto o Estado como os cidadãos, enfim toda a 

coletividade jurídica, seus membros e seus órgãos, indistintamente.  

De acordo com Bonavides (2002), citado por Agra (2018, p. 58):  

(...) no contexto pós-positivista, as normas programáticas ganharam 

densidade normativa, deixando de ser consideradas apenas conselhos 

para se tornarem normas com maior densidade de realização; mas é 

certo também que o fato de os direitos sociais serem normas que exigem 

reestruturação dos ativos sociais e atividades administrativas 

complexas dificulta sua efetivação (BONAVIDE, 2002 apud AGRA, 

2018, p. 58). 

Agra (2018) destaca ainda uma razão interna que vai contribuir para o colapso do 

Estado Social como sendo o alto custo, uma vez que, para acompanhar o crescimento das 

receitas, a carga tributária seria constantemente aumentada. O que geraria para certos 

países, e aqui se faz referência a países como o Brasil, a impossibilidade de enfrentar em 

igualdade de condições com outros países que possuem custos mais baixos, mesmo que 

isso acarrete a não realização de direitos básicos de grande parte da população.   

De acordo com os ensinamentos de Dimoulis e Martins (2014, p. 97), não há 

possibilidade de mitigar os efeitos da norma definidora do direito fundamental social 
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como sugere a não fundamentada – e da discussão alemã mal importada – figura da 

“reserva do possível”. 

De acordo com a “reserva do possível”, a efetividade dos direitos sociais estaria 

condicionada à possibilidade orçamentária do Poder Público. Todavia Dimoulis e Martins 

entendem que, 

a reserva do possível não pode ser utilizada no ordenamento como 

critério para limitar a aplicabilidade imediata dos direitos prestacionais 

pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, o Estado pode usar um 

amplo leque de medidas para tornar possível uma prestação (...). Cabe 

às autoridades políticas decidirem quais dessas medidas devem ser 

tomadas em determinada situação e com qual intensidade. (...) Em 

segundo, o judiciário só pode declarar inconstitucionais as opções 

orçamentárias e políticas públicas dos demais Poderes se houver 

critério para tanto. (...) Terceiro, a impossibilidade de o Estado atender 

demandas de despesa não pode servir como limite constitucional ao seu 

dever de concretizar um direito social tanto no plano geral, (..), quanto 

individual (2014, p. 98 a 99). 

Ainda no que diz respeito à limitação pela reserva do possível Sarlet observa que,  

trata-se de uma espécie de limite jurídico e fático dos direitos 

fundamentais, mas também poderá atuar, em determinadas 

circunstâncias, como garantia dos direitos fundamentais, por exemplo, 

na hipótese de conflitos de direitos, quando se cuidar da invocação - 

observados sempre os critérios da proporcionalidade e da garantia do 

mínimo existencial em relação a todos os direitos - da indisponibilidade 

de recursos com o intuito de salvaguardar o núcleo essencial de outro 

direito fundamental (2018, p. 296). 

É certo que a incapacidade por parte do Estado de arcar com as despesas para a 

concretização de um direito social, seja no plano abstrato da legislação, seja no plano 

concreto da seara governamental e jurídico, não deve servir como barreira para execução 

de um direito social como o da saúde, habitação, educação, dentre outros (DIMOULIS; 

MARTINS, 2014). 

É perfeitamente possível que alguém qualifique o déficit habitacional como uma 

escassez de moradia que deve ser prontamente superada por meio de medidas estatais, 

mas não como uma escassez de moradia que justifique a restrição a um direito 

fundamental (AGRA, 2018, p. 132). 

O fato é que os direitos de caráter prestacionais previstos na Constituição Federal, 

além de necessitarem, num primeiro momento, da atuação do poder legislativo para a 

elaboração de normas, dependem do posicionamento ativo do Poder Executivo para a 
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concretização de políticas públicas. Contudo, nesta fase a efetivação de um direito social 

poderá esbarrar em fatores de ordem financeira, o que de certa forma se deparará no 

problema da ausência de orçamento, e, quando muito, na discricionariedade do Estado 

em proceder na destinação dos recursos públicos.  

Robert Alexy (2015, p. 513) destaca que a extensão do exercício dos direitos 

fundamentais sociais aumenta em crises econômicas (...) e que é exatamente nos tempos 

de crise que a proteção constitucional, ainda que mínima, de posições sociais parece ser 

imprescindível. 

Compreende-se, portanto, que as normas consagradoras de direitos sociais 

possuem aplicabilidade direta, mesmo que para sua eficácia seja necessária a avaliação 

conjunta com outros direitos fundamentais, princípios e interesses públicos e privados. 

(SARLET, 2015). 

Noutro sentido, ainda que haja discussão quanto à concretização legislativa de 

alguns direitos sociais, tal fato não afasta o dever de se atribuir maior efetivação e eficácia 

às normas de direitos sociais, vinculando, portanto os Entes Públicos, sem se furtar do 

dever de aplicação imediata das referidas normas por parte do poder judiciário. 

(SARLET, 2015).  

De outro modo, o modelo de prioridade absoluta e relativa do texto constitucional 

apresentado por Dimoulis e Martins (2014), poderia ser considerado um modelo ideal. 

Este modelo consiste em reservar porcentagens do orçamento para a utilização na 

implementação de um direito prestacional, tal como construção de habitação, ou mesmo 

de fixação de meta, ou ainda a priorização de certa categoria de um benefício a uma 

determinada categoria que ocorre quando há uma reserva prevista.  

Após análise da eficácia da norma que garante o direito social à moradia, e de que 

se trata de norma plena, imediata e vinculante aos destinatários, o problema se dará em 

sua efetivação, pois apesar da existência de uma legislação farta, ainda permanece latente 

o déficit habitacional em todo o Brasil. 

Cumpre destacar que a garantia do direito à moradia vai muito além de construção 

de moradias ou reforma e manutenção das habitações precárias, mas inclui um conjunto 

de ações, como saneamento básico, segurança, abastecimento de água, energia elétrica, 
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asfaltamento, aquecimento, acesso a escolas públicas, redes de saúde pública, dentre 

outros. 

Feitas estas considerações, e em que pese as disposições em nível internacional se 

apresentarem mais como uma recomendação para o cumprimento dos acordos firmados 

nos pactos internacional de direitos humanos, o direito de moradia não deve ser 

reconhecido como norma programática no sentido de ser perseguido pelo Poder Público 

e ser concretizado quando houver o melhor contexto, pois, com base na aplicabilidade 

plena e imediata das normas fundamentais prevista no texto constitucional, sua 

concretização deve ser buscada de forma efetiva e absoluta pelos Entes Públicos 

responsáveis, nos exatos limites de suas competências. Outrossim, não faria sentido a 

existência do art. 5.°, §1 do texto constitucional.  

Em que pese a previsão orçamentária para a concretização dos direitos sociais 

estar afastada da realidade que se vive no Brasil, não há que se falar em limitação para a 

realização dos direitos fundamentais sociais, em especial o direito de moradia, pois este 

direito compõe o mínimo existencial. 

De outra forma, a negativa para concretização desse direito não poderia estar 

justificada tão somente na limitação da reserva do possível de forma abstrata, mas deve 

ser comprovada com casos concretos, de maneira que a efetivação acarretaria prejuízos 

na implementação de outros direitos igualmente fundamentais. 

Contudo, ainda que se mostre possível a comprovação de prejuízo em outra seara, 

o direito de moradia se trata de uma garantia mínima, e sua não efetivação estaria 

contrariando a própria dignidade da pessoa humana. Não é possível ter dignidade sem ter 

moradia, e como já dito anteriormente, moradia com estrutura mínima e adequada à 

sobrevivência do ser humano.  

 

CONCLUSÃO 

O Direito à moradia é um direito fundamental social de caráter prestacional em 

sentido estrito. Direito que garante a prestação material por parte do Estado de forma que 

este possa cumprir as finalidades constitucionalmente previstas, tais como a erradicação 

da pobreza e igualdade social. 
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Sua condição de direito fundamental está diretamente vinculada ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, e a garantia do mínimo existencial. Não cabendo ao Poder 

Público se opor à sua efetivação.  

De outro modo, o direito de morar não deve ser compreendido de maneira restrita, 

pois não resume a ideia de “teto”, como bem ficou esclarecido no Comentário Geral de 

n.° 04, acerca do Art. 11 contido no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, mas deve ser considerado de forma ampla, agregando ao direito de 

morar o acesso a escolas, rede pública de saúde, saneamento básico, iluminação pública, 

abastecimento de água e energia elétrica, segurança, aquecimento residencial dentre 

outros.   

A propósito, a positivação do direito social à moradia no texto constitucional lhe 

concede um caráter de norma superior é de suma importância, fazendo parte do mínimo 

existencial do ser humano. Todavia, há uma preocupação quanto à efetivação desse 

direito, pois o déficit e inadequação habitacional no Brasil ainda é matéria preocupante. 

Diga-se que o problema com o direito social à moradia não se deve à ausência de 

eficácia do direito fundamental, fato que ficou constatado no transcorrer do artigo no 

sentido de que todas as normas definidoras de direitos fundamentais são dotadas de plena 

eficácia e aplicabilidade imediata, nos termos do art. 5.°, §1.° da CF/88, independente de 

concretização por seus destinatários. Outrossim, não faria sentido a existência do art. 5, 

§1 do texto constitucional que prega a aplicabilidade plena e imediata das normas 

fundamentais.  

De outro modo, todos os direitos que preveem direitos e garantias individuais, 

sociais e políticos, são direta e imediatamente vinculantes 

 O Problema então gira em torno da efetivação do direito, e esta ausência está 

atrelada muitas vezes ao conceito de normas programáticas e a limitação da reserva do 

possível.  

O direito fundamental à moradia se mostra como uma garantia cuja efetivação 

precisa ser destacada em decorrência da própria supremacia constitucional. Não lhe 

cabendo a atribuição de um valor a ser alcançado. 
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Ao contrário disso a não concretização de normas fundamentais constitucionais 

provoca deslocamento da ideia de supremacia da carta maior e a torna uma simples folha 

de papel, e assim sendo não assegura a garantia dos direitos fundamentais nela previstos.  

Dito de outra forma, deve o poder público, viabilizar e empregar todas as forças 

no sentido de promover a concretização do direito fundamental e social de moradia de 

forma abrangente, o que envolve movimentação com políticas públicas e participação 

democrática das partes diretamente atingidas e interessadas.  

De forma resumida, após a constatação de que as normas que versam sobre o 

direito fundamental e social de moradia possuem caráter pleno e vinculante aos 

destinatários, sua efetivação deve ser promovida pelo poder público com a promoção de 

programas habitacionais, com condições acessíveis e infraestrutura mínima e adequada, 

adotando parcerias com a iniciativa privada para construção de unidades habitacionais, 

projetos de regularização fundiária, estabelecimento de fundos para a destinação de 

habitação de interesse social, destinação de materiais de construção e/ou mão-de-obra a 

famílias carentes, dentre outras políticas públicas estabelecidas nas normas 

infraconstitucionais e planos diretores. 

Verificou-se ainda o papel essencial do poder público municipal na execução das 

políticas públicas diante de sua aproximação com a população envolvida.  

Assim, a pretensão de se estabelecer uma sociedade justa e igualitária, e que assim 

promove a garantia da dignidade da pessoa humana e expressa a supremacia da 

constituição, deve se desviar da declaração programática das normas e que necessitam de 

uma atuação positiva e eficaz do Estado. 
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CAPÍTULO II 
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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo abordar a temática da liberdade de 

expressão e pensamento em tempos de pandemia do COVID-19. Os protestos ocorridos 

durante a pandemia do Covid-19 ultrapassam os limites da liberdade de expressão?  A 

hipótese a ser desenvolvida é o direito constitucional de liberdade de expressão previsto 

no Art. 5, IV, da CF/88, analisando as pautas das manifestações ocorridas durante o 

período de pandemia e a emissão de ideias e opiniões, bem como, compreender os 

conceitos legais sobre a liberdade de expressão. Para tanto, será feita uma breve 

explanação acerca das gerações de direitos fundamentais e o enquadramento da liberdade 

de expressão e as previsões normativas na Constituição Federal.  

PALAVRAS-CHAVE: Liberdade de expressão. Liberdade de pensamento. Pandemia 

Covid-19.  

 

FREEDOM OF EXPRESSION DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

ABSTRACT: The present work aims to address the theme of freedom of expression and 

thought in times of pandemic of COVID-19. Do the protests that took place during the 

Covid-19 pandemic go beyond the limits of freedom of expression? The hypothesis to be 

developed is the constitutional right to freedom of expression provided for in Article 5, 

IV, of the CF/88, analyzing the guidelines of the manifestations that took place during 

the pandemic period and the issuance of ideas and opinions, as well as understanding the 

legal concepts about freedom of expression. For that, a brief explanation will be made 

about the generations of fundamental rights and the framing of freedom of expression and 

the normative provisions in the Federal Constitution. 

KEYWORDS: Freedom of expression. Freedom of thought. Covid-19 pandemic. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 não adotou o termo liberdade de expressão como 

o gênero, uma vez que abarca diversas manifestações específicas, tais como, a livre 

manifestação do pensamento, a liberdade de consciência e de crença, a liberdade de 

comunicação (incluindo a liberdade de imprensa), a livre expressão artística, intelectual 

e científica, muito embora se possa considerar a livre manifestação do pensamento, visto 

que a manifestação do pensamento poderá ocorrer na esfera da comunicação social, no 
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exercício da atividade intelectual ou artística, ou mesmo dizer respeito à livre 

manifestação das opções religiosas. 

Na atual sociedade de massas, há uma linha tênue entre a esfera pública e a 

privada, a qual possibilita a inexistência de qualquer diferenciação entre ambos os 

espaços, o que, o ocasionou de forma massificada uma série de violações quanto aos 

direitos da personalidade (intimidade, honra, privacidade, imagem), dentre outros direitos 

humanos e fundamentais, ultrapassando a razoabilidade acerca do direito constitucional 

de liberdade de expressão, jornalística e de manifestação, conforme pode ser verificado 

nos protestos ocorridos durante a pandemia do COVID-19.  

O objetivo do presente trabalho é analisar o direito de livre manifestação de 

pensamento e expressão, enquanto instrumento de exercício da cidadania, expressão e 

livre manifestação de pensamento (Art. 5, IV, da CF/88), também previstos 

internacionalmente, e os protestos ocorridos durante a pandemia do  Covid-19, 

verificando o conteúdo material desse direito fundamental.  

 O método adotado na consecução será de natureza bibliográfica, quanto ao 

método de abordagem a ser adotado no seu desenvolvimento será o hipotético-dedutivo, 

tendo pressuposto argumentos gerais (premissa maior) para argumentos particulares 

(premissa menor); enquanto o procedimento será analítico. 

 

AS GERAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS.  

A utilização do termo geração, para definir as diversas categorias de direitos 

fundamentais.  De fato, parte deles prefere utilizar o termo dimensões, asseverando que 

um só direito fundamental pode alcançar diversas esferas de incidência, mesmo que, 

originariamente, tenha surgido em um determinado período.  Por exemplo, o direito de 

propriedade, que surgiu como um direito individual, mas que, atualmente, repercute 

inclusive na seara do direito ambiental (DANTAS, 2018). 

São direitos de primeira dimensão aqueles surgidos com o Estado Liberal do 

século XVIII. Foi a primeira categoria de direitos humanos surgida, e que engloba, 

atualmente, os chamados direitos individuais e direitos políticos. Neste primeiro conjunto 

de direitos, estão incluídos a proteção contra a privação arbitrária da liberdade, a 

inviolabilidade do domicílio, a liberdade e segredo de correspondência, bem como, a 
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primeira dimensão liberdades de ordem econômica, como a liberdade de iniciativa, a 

liberdade de atividade econômica, a liberdade de eleição da profissão, a livre disposição 

sobre a propriedade. (TAVARES, 2020, p. 444). 

Já as liberdades políticas referem-se à participação do indivíduo no processo do 

poder político. As mais importantes são as liberdades de associação, de reunião, de 

formação de partidos, de opinar, o direito de votar, o direito de controlar os atos estatais 

e, por fim, o direito de acesso aos cargos públicos em igualdade de condições. 

(TAVARES, 2020, p. 445). 

O fato histórico que inspira e impulsiona os direitos humanos de 2.ª dimensão é a 

Revolução Industrial Europeia, a partir do século XIX. Em decorrência das péssimas 

situações e condições de trabalho, eclodem movimentos como o cartista, na Inglaterra, e 

a Comuna de Paris (1848), na busca de reivindicações trabalhistas e normas de assistência 

social. 

O início do século XX é marcado pela Primeira Grande Guerra e pela fixação de 

direitos sociais. Essa perspectiva de evidenciação dos direitos sociais, culturais e 

econômicos, bem como dos direitos coletivos, ou de coletividade, correspondendo aos 

direitos de igualdade (substancial real e material, e não meramente formal) 

O ideal absenteísta do Estado liberal não respondia, satisfatoriamente, 

às exigências do momento. Uma nova compreensão do relacionamento 

Estado/sociedade levou os Poderes Públicos a assumir o dever de operar 

para que a sociedade lograsse superar as suas angústias estruturais. Daí 

o progressivo estabelecimento pelos Estados de seguros sociais 

variados, importando intervenção intensa na vida econômica e a 

orientação das ações estatais por objetivos de justiça social. Como 

consequência, uma diferente pletora de direitos ganhou espaço no 

catálogo dos direitos fundamentais — direitos que não mais 

correspondem a uma pretensão de abstenção do Estado, mas que o 

obrigam a prestações positivas. São os direitos de segunda geração, por 

meio dos quais se intenta estabelecer uma liberdade real e igual para 

todos, mediante a ação corretiva dos Poderes Públicos. Dizem respeito 

a assistência social, saúde, educação, trabalho, lazer etc. (MENDES, 

2012, p. 206) 

Os direitos de terceira dimensão têm como principal vetor o direito à fraternidade, 

fraternidade de direitos do gênero humano. São exemplos típicos de prerrogativas de 

terceira dimensão: direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente equilibrado, ao 

patrimônio histórico, artístico e cultural, à autodeterminação dos povos, à solidariedade, 
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ao desenvolvimento, à proteção dos consumidores, direitos dos hipossuficientes, à 

preservação da intimidade etc. (AGRA, 2018, p. 176). 

Também são denominados direitos pós-materiais. Na seara do direito 

internacional, incidem nas relações entre os Estados, estimulando relações de 

coordenação, em que a ajuda e a cooperação dos países mais ricos aos países mais pobres 

sejam estimuladas. Os sujeitos da relação dos direitos de terceira dimensão não são mais 

o cidadão ou o cidadão-Estado, a titularidade passa a ser difusa, coletiva, transindividual. 

O destinatário é o homem em termos de gênero humano, enfocado sob um prisma 

coletivo. Se o destinatário é coletivo, a responsabilidade para a sua concretização também 

é coletiva, não dependendo apenas da atuação estatal para assegurar a todos a consecução 

desses direitos. O cidadão tem especial participação na sua efetivação 

A Declaração Francesa de 1789, já antecipava o direito à liberdade de opinião e, 

também, a livre comunicação conforme preceitua o Art. 10º. Ninguém pode ser molestado 

por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe 

a ordem pública estabelecida pela lei. Art. 11º. A livre comunicação das idéias e das 

opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, 

escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos 

termos previstos na lei14.  

Desde sua origem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela 

Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, já previa em seu 

artigo 19: “Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de expressão; este direito 

inclui a liberdade de ter opiniões sem sofrer interferência e de procurar, receber e divulgar 

informações e idéias por quaisquer meios, sem limite de fronteiras” 

A Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão (2000) 

Item 4: O acesso à informação em poder do Estado é um direito fundamental do indivíduo. 

Os Estados estão obrigados a garantir o exercício desse direito. Este princípio só admite 

limitações excepcionais que devem estar previamente estabelecidas em lei para o caso de 

 
14 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/constituição. Data de acesso: 10 de outubro de 2021. 
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existência de perigo real iminente que ameace a segurança nacional em sociedades 

democráticas. 

O art. 11.1 da Carta de Direitos Fundamentais da União Européia (“Todas as 

pessoas têm direito à liberdade de expressão. Este direito compreende a liberdade de 

opinião e a liberdade de receber e de transmitir informações ou idéias, sem que possa 

haver ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras”), que, 

por força da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o qual integra, na condição de 

catálogo europeu de direitos fundamentais, passou a vincular os países integrantes da 

União Europeia. 

O Artigo 18, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), 

elenca que toda pessoa terá direito a liberdade de pensamento, de consciência e de 

religião.  Já a liberdade de pensamento e expressão encontra previsão normativa 

convencional, de forma mais detalhada no Artigo 19, o qual prevê: ninguém poderá ser 

molestado por suas opiniões, garantindo a toda pessoa terá direito à liberdade de 

expressão, incluindo, no exercício desse direito, a liberdade de procurar, receber e 

difundir informações e idéias de qualquer natureza, independentemente de considerações 

de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por outro 

meio de sua escolha.  

No preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos (1948), elenca que em razão 

dos acontecimentos dos regimes totalitários, todas as pessoas possam gozar de liberdade 

de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi 

proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. A liberdade de expressão 

vem prevista, de forma expressa, no Artigo 19: Todo ser humano tem direito à liberdade 

de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões 

e de procurar, receber e transmitir informações e idéias por quaisquer meios e 

independentemente de fronteiras. 

Outrossim, intensificou-se, a velocidade e a eficiência com que os órgãos públicos 

podem fornecer informações, inclusive o controle social dos atos governamentais por 

parte da sociedade civil, como forma de contribuição nos processos de decisão e, assim, 

passando a demandar do poder estatal maior número de informações. De tal modo que, o 

Poder Judiciário com a ampliação do uso da internet tem sido provocado a se manifestar 
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sobre esse novo formato conflitivo, uma vez que está diretamente conexo a outras 

liberdades fundamentais, tais como, a honra, a imagem, a privacidade, a livre 

manifestação de pensamento e expressão.  

Sendo assim, umas das formas de controle social da gestão pública é a liberdade 

de expressão, por meio do acesso à informação e a publicidade dos atos do estado 

administrador, isto é, a liberdade de informação é um corolário do direito à livre 

manifestação, conforme se desdobra da interpretação dos tratados e convenções 

internacionais. Assim, para o combate a corrupção a livre manifestação é importante 

mediante o seu exercício por intermédio da imprensa, da comunicação e da informação 

os quais possuem um papel fundamental no estado democrático de direito, enquanto 

direitos convencionais e fundamentais.  

 

A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A Constituição cogita a liberdade de expressão de modo direto no art. 5, IV, ao 

dizer "livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato", bem como no 

inciso XIV do mesmo artigo, em que "é assegurado a todos o acesso à informação e 

resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional". 

A Constituição Federal de 1988 não adotou o termo liberdade de expressão como 

o gênero, uma vez que abarca diversas manifestações específicas, tais como, a livre 

manifestação do pensamento, a liberdade de consciência e de crença, a liberdade de 

comunicação (incluindo a liberdade de imprensa), a livre expressão artística, intelectual 

e científica. 

Também no art. 220, quando dispõe que "a manifestação do pensamento, a 

criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição". Acrescenta, nos §§1 e 2º, 

do mesmo artigo, que "nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à 

plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 

observado o disposto no art. 5, IV, V, X, XIII e XIV'', e que "é vedada toda e qualquer 

censura de natureza política, ideológica e artística". Conforme ensina o professor André 

Carvalho Ramos (2017, p. 691),  
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A liberdade de informação jornalística decorre da liberdade de 

expressão, porém dela acaba diferindo: enquanto liberdade de 

expressão predomina o discurso direto do emitente, que veicula suas 

idéias e valores; por outro lado, na liberdade de informação predomina 

o discurso indireto do emitente, que noticia e veicula fatos ou falas de 

outrem. É possível, ainda, decompor o “direito de informação” em: (I) 

liberdade de informar; (II) liberdade de se informar e (III) de ser 

informado. 

Vale lembrar, que o direito a ser informado tem também raiz constitucional, como 

se vê do art. 5, XIV, da CF. A publicação, pelos meios de comunicação, de fato prejudicial 

a outrem pode gerar direito de indenização por danos sofridos, mas a prova da verdade 

pode constituir fator excludente de responsabilidade, a ser ponderada com pretensões de 

privacidade e intimidade. A publicação da verdade é a conduta que a liberdade 

proclamada constitucionalmente protege, mas daí não se deduz que a só verdade da 

notícia seja suficiente para legitimá-la em qualquer circunstância. 

O art. 5, inciso IX, da Constituição elenca que é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 

licença. O texto constitucional repele frontalmente a possibilidade de censura prévia.  

Essa previsão, porém, não significa que a liberdade de imprensa é absoluta, não 

encontrando restrições nos demais direitos fundamentais, pois a responsabilização 

posterior do autor e/ou responsável pelas notícias injuriosas, difamantes, mentirosas 

sempre será cabível, em relação a eventuais danos materiais e morais. (MORAES, 2017, 

p. 57). Cabe destacar o julgado do STF: 

Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que 

se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante 

interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência 

das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por 

parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas 

individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos 

pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades 

públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas – e 

considerado o substrato ético que as informa – permite que sobre elas 

incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a 

proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a 

coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou 

garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com 

desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. [MS 23.452, rel. min. 

Celso de Mello, j. 16-9-1999, P, DJ de 12-5-2000.] Vide HC 103.236, 

rel. min. Gilmar Mendes, j. 14-6-2010, 2ª T, DJE de 3-9-2010. 
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O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o "direito à 

incitação ao racismo", dado que um direito individual não pode constituir-se em 

salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os delitos contra a honra. Prevalência 

dos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade jurídica. [HC 82.424, rel. 

p/ o ac. min. Maurício Corrêa, j. 17-9-2003, P, DJ de 19-3-2004.].   

Nesse sentido, é importante frisar que a liberdade de expressão possibilita que os 

veículos de comunicação tenham a opção, independente de questões ideológicas, de 

escolher seus posicionamentos e, assim, fazerem a exteriorização de seu juízo valorativo. 

Vários exemplos poderiam ilustrar esse exercício, tais como, programas de humor, sites, 

sátiras, charges, vídeos, dentre outras formas. 

Em tempos de pandemia de Covid-19, houve diversas manifestações contrárias e 

favoráveis ao governo. Algumas pautas como voto impresso, fechamento do congresso e 

do Supremo Tribunal Federal, desrespeitando a separação dos poderes e pedindo 

intervenção militar.  

Por outro lado, a manifestação de livre exercício de pensamento e expressão dos 

manifestantes é constitucionalmente permitida, porém quando viola regras básicas do 

estado democrático de direito e colocando-se acima da Constituição, não se trata de 

direito absoluto podendo sofrer restrições, como no caso de defesa de intervenções 

militares, fechamento do congresso nacional e do Supremo Tribunal Federal.   

Nesse sentido, é importante frisar que a liberdade de expressão possibilita que os 

veículos de comunicação tenham a opção, independente de questões ideológicas, de 

escolher seus posicionamentos e, assim, fazerem a exteriorização de seu juízo valorativo. 

Vários exemplos poderiam ilustrar esse exercício, tais como, programas de humor, sites, 

sátiras, charges, vídeos, dentre outras formas.  Eis recente julgado do STF:  

O abuso da liberdade de expressão constitui perversão moral e jurídica 

da própria ideia que, no regime democrático, consagra o direito do 

cidadão ao exercício das prerrogativas fundamentais de criticar, ainda 

que duramente, e de externar , mesmo que acerbamente e com 

contundência, suas convicções e sentimentos! Se é inegável que a 

liberdade constitui um valor essencial à condição humana, não é menos 

exato que não há virtude nem honra no comportamento daquele que, a 

pretexto de exercer a cidadania, degrada a prática da liberdade de 

expressão ao nível primário (e criminoso) do insulto, do abuso da 

palavra, da ofensa e dos agravos ao patrimônio moral de qualquer 
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pessoa!” (trecho do voto proferido no julgamento do Agr. Reg. no 

Inquérito 4435, Tribunal Pleno, sessão de 14/3/2019).  

A importância da liberdade de expressão dificilmente será superestimada, sempre 

que o livre fluxo de informações e idéias não for permitido, outros direitos humanos, 

assim como a própria democracia, estarão em perigo. Os mecanismos participativos 

dependem do livre fluxo de informações e ideias, uma vez que o engajamento dos 

cidadãos somente ocorre quando a sociedade está informada e tem meios para se 

expressar, além de outros valores sociais, tais como, a boa governança, a 

responsabilização pública, a realização pessoal e o combate à corrupção, dependem do 

respeito à liberdade de expressão (MENDEL, 2011, p. 10). 

Não cabe ao Poder Público previamente escolher ou ter ingerência nas fontes de 

informação, nas ideias ou nos métodos de divulgação de notícias ou no controle do juízo 

de valor das opiniões dos meios de comunicação e na formatação de programas 

humorísticos a que tenham acesso os indivíduos. Nesses termos, o funcionamento eficaz 

da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, 

proporcionando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, 

a circulação de idéias, de modo a garantir os diversos e antagônicos discursos 

(FERNANDES, 2020, p. 1061). 

O Relator Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos (CIDH), Edison Lanza, listou recentemente as seguintes 

recomendações para que o direito democrático à liberdade de imprensa não seja burlado 

em meio à pandemia do novo coronavírus: 

1. Os governos devem fornecer informações confiáveis sobre a 

natureza da ameaça apresentada pela covid-19, com especial atenção 

para garantir o acesso à informação; 

2. Internet é crítica em um momento de crise. Os governos devem se 

abster de bloquear seu acesso e assegurar o acesso imediato da forma 

mais rápida e ampla possível; 

3. Os Estados devem fazer esforços excepcionais para proteger o 

trabalho de jornalistas, que cumprem função crítica em uma emergência 

de saúde pública;  

4. Informações falsas sobre a covid-19 podem levar ao pânico e à 

desordem. Governos e empresas de internet devem abordar a questão 

da desinformação, proporcionando informação confiável. Retirada de 

conteúdo e censura só sob condições de necessidade e 

proporcionalidade. A penalização de informação relativa à covid-19 
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pode criar desconfiança na informação institucional e ter efeito 

silenciador na liberdade de expressão;  

5. A tecnologia usada para rastrear a propagação da covid-19 entre a 

população deve ser de uso limitado. Todo uso de tecnologia de 

vigilância deve respeitar as proteções mais estritas e ser coerentes com 

as normas internacionais de direitos humanos (privacidade, não 

discriminação e outras liberdades). (Disponível em  

ttps://abraji.org.br/noticias/5-pontos-criticos-para-defender-a-

liberdade-de-expressao-durante-a-pandemia-da-covid-19. Acesso em 

02.12.2021). 

 

CONCLUSÃO  

A Constituição Federal de 1988 não adotou o termo liberdade de expressão como 

o gênero, mas tendo uma série de espécies que dela derivam uma vez que abarca diversas 

manifestações específicas, tais como, a livre manifestação do pensamento, a liberdade de 

consciência e de crença, a liberdade de comunicação (incluindo a liberdade de imprensa), 

a livre expressão artística, intelectual e científica, previstos em diversos dispositivos da 

Constituição.  

 Importa destacar que, ressalvadas eventuais peculiaridades, também no que diz 

com a liberdade de pensamento e de expressão, a Constituição Federal de 1988 guarda 

sintonia com a evolução registrada, notadamente a contar da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos da ONU, de 1948, no âmbito do direito internacional dos direitos 

humanos.  

É amplamente reconhecido que a liberdade de manifestação do pensamento e a 

liberdade de expressão, em seu conjunto, fazendo parte dos direitos fundamentais, sendo 

um dos mais elementares e antigos das liberdades públicas, de tal sorte que em tempos de 

pandemia devem ser observados os protestos realizados, à medida que não pode o 

exercício dessa liberdade ultrapassar a razoabilidade e se sobrepor ao estado democrático 

de direito.  
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CAPÍTULO III 

A PANDEMIA COVID-19: UM NOVO PROPÓSITO À REGULAMENTAÇÃO 

DO IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS 
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RESUMO: A presente artigo tem como propósito, considerando a obra “O Capital no 

Século XXI”, de Thomas Piketty, a análise do atual cenário de calamidade global 

instaurado pela crise sanitária, econômica e social, trazida pela Covid-19 no Brasil, 

especificamente no que condiz a possibilidade de regulamentação do Imposto Sobre 

Grandes Fortunas (IGF). Não é novidade que a distribuição de renda e da riqueza e o 

mapeamento da desigualdade econômica, estão entre as questões mais polêmicas da 

modernidade. Na contramão do capitalismo mundial de alta concentração de renda e 

riqueza visualizou-se, na referida doutrina uma série de medidas tributárias, como o 

aumento da tributação dos mais ricos, com o incremento da progressividade fiscal, do 

imposto sobre heranças, a introdução de um imposto sobre o capital e o combate à 

concorrência tributária entre países por meio da transparência fiscal internacional. Dentre 

as modalidades de medidas tributárias sugeridas, interessou-se, particularmente, pela 

discussão sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF). Para refletir 

sobre as questões em foco, o texto está estruturado em três seções principais, além desta 

introdução e conclusão. Partindo-se de premissas gerais (objetivo geral), sem a intenção 

de exaurir-se o assunto, serão analisadas e identificadas as características constitutivas 

básicas da desigualdade e do sistema tributário brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Pandemia Covid-19. Desigualdade. Tributação Progressiva. 

Imposto Sobre Grandes Fortunas. 

 

 

THE COVID-19 PANDEMIC: A NEW PURPOSE FOR REGULATION OF THE 

GREAT FORTUNES TAX 

ABSTRACT: The purpose of this article, considering the work "Capital in the 21st 

Century", by Thomas Piketty, is to analyze the current scenario of global calamity brought 

about by the sanitary, economic and social crisis, brought by Covid-19 in Brazil, 

specifically which is consistent with the possibility of regulating the Tax on Great 

Fortunes (IGF). Unsurprisingly, the distribution of income and wealth and the mapping 

of economic inequality are among the most controversial issues of modernity. Against 

the grain of world capitalism with high concentrations of income and wealth, the 
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aforementioned doctrine saw a series of tax measures, such as the increase in taxation of 

the richest, with the increase in fiscal progressivity, the inheritance tax, the introduction 

of a capital tax and the fight against tax competition between countries through 

international fiscal transparency. Among the types of tax measures suggested, he was 

particularly interested in the discussion on the regulation of the Great Fortunes Tax (IGF). 

To reflect on the issues in focus, the text is structured into three main sections, in addition 

to this introduction and conclusion. Starting from general premises (general objective), 

without the intention of exhausting the subject, the basic constitutive characteristics of 

inequality and of the Brazilian tax system will be analyzed and identified. 

KEYWORDS: Covid-19 pandemic. Inequality. Progressive Taxation. Tax on Great 

Fortunes. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho científico tem como propósito a análise do atual cenário de 

calamidade global instaurado pela crise sanitária, econômica e social, trazida pela Covid-

19 no Brasil, especificamente no que condiz a possibilidade de regulamentação do 

Imposto Sobre Grandes Fortunas (IGF) visando a redução da desigualdade social no 

Brasil. 

A conjuntura pandémica exacerbou situações de desigualdade pré-existentes, 

obrigando-nos a refletir profundamente sobre reconfigurações da sociedade objetivando 

a manutenção da renda, empregos e cuidados de saúde, em especial do sistema tributário 

que terá de ser ajustado diante dessa desafiadora realidade. Não podemos olvidar que o 

enfrentamento da crise econômica, decorrente do flagelo instaurado pelo coronavírus, 

exigirá um gigantesco sacrifício social na busca de recursos públicos. 

Não é novidade que a distribuição de renda e da riqueza e o mapeamento da 

desigualdade econômica, estão entre as questões mais polêmicas da modernidade, se 

encontrando no foco dos estudos entre diferentes catedráticos, considerando a sua 

natureza complexa e a necessidade da formulação de propostas para sua redução. 

Em 2014, com o irromper da obra “O Capital no Século XXI”, de Thomas Piketty, 

se expôs as “entranhas” do aumento descontrolado da desigualdade social no mundo, nas 

últimas décadas. Revelou-se a brutalidade da concentração de riquezas, sendo que os 

0,1% mais ricos detêm 20% do patrimônio global; os 1% que estão na parte superior da 

pirâmide social, perto de 50% e os 10% superiores, entre 80 a 90%. 

Na contramão do capitalismo mundial de alta concentração de renda e riqueza 

visualizou-se, na referida doutrina uma série de medidas tributárias, como o aumento da 
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tributação dos mais ricos, com o incremento da progressividade fiscal, do imposto sobre 

heranças, a introdução de um imposto sobre o capital e o combate à concorrência 

tributária entre países por meio da transparência fiscal internacional. 

Dentre as modalidades de medidas tributárias sugeridas, interessou-se, 

particularmente, pela discussão sobre a regulamentação do Imposto sobre Grandes 

Fortunas (IGF) em nosso contexto pátrio.  

Para refletir sobre as questões em foco, o texto está estruturado em três seções 

principais, além desta introdução e conclusão. Partindo-se de premissas gerais (objetivo 

geral), sem a intenção de exaurir-se o assunto, serão analisadas e identificadas as 

características constitutivas básicas da desigualdade e do sistema tributário brasileiro. 

De igual forma, os objetivos específicos da pesquisa relacionaram-se a examinar 

a tributação como ferramenta de enfrentamento à desigualdade econômica, em que pese 

o princípio da capacidade contributiva operar como um mecanismo de atenuação à 

concentração de renda e riqueza, bem como, na parte final do texto, dedica-se à análise 

específica do Imposto Sobre Grande Fortunas.  

Adotou-se na pesquisa, como método de abordagem, o método dedutivo, tendo 

como finalidade abordar o conteúdo a partir de “argumentos gerais para argumentos 

particulares” (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2009, p. 65). 

Já como método de procedimento instrumental utilizou-se predominantemente a 

pesquisa bibliográfica na qual foram utilizados livros, periódicos nacionais e 

internacionais, páginas da internet que exploram a temática alvo. 

 

A DESIGUALDADE E O SISTEMA TRIBUTÁRIO 

A distribuição da riqueza é uma das questões mais vivas e polêmicas da 

atualidade. Mas o que de fato sabemos sobre a sua evolução no longo prazo? Será que a 

dinâmica da acumulação do capital privado conduz de modo inevitável a uma 

concentração cada vez maior da riqueza e do poder em poucas mãos, como acreditava 

Marx no século XIX? Ou será que as forças equilibradoras do crescimento, da 

concorrência e do progresso tecnológico levam espontaneamente a uma redução da 

desigualdade e a uma organização harmoniosa das classes nas fases avançadas do 
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desenvolvimento, como pensava Simon Kuznets no século XX? O que realmente 

sabemos sobre a evolução da distribuição da renda e do patrimônio desde o século XVIII, 

e quais lições podemos tirar disso para o século XXI? Essas são algumas dúvidas que nos 

traz Piketty (2014, p. 9). 

Com base nos estudos desenvolvidos por Piketty (2014, p. 33-34) em alguns 

países desenvolvidos e emergentes se percebe que a desigualdade entre ricos e pobres 

tende a aumentar na proporção em que a taxa de rendimento do capital (r) torna-se maior 

do que a taxa de crescimento da renda e da produção nacionais (g). Invariavelmente 

quando r > g a desigualdade se intensifica, visto que, a concentração de renda 

(patrimônio) proveniente do passado incrementa-se proporcionalmente mais 

aceleradamente do que a evolução da produção e dos salários. 

Segundo Piketty (2014, p. 555): 

Essa desigualdade exprime uma contradição lógica fundamental. O 

empresário tende inevitavelmente a se transformar em rentista e a 

dominar cada vez mais aqueles que só possuem sua força de trabalho. 

Uma vez constituído, o capital se reproduz sozinho, mais rápido do que 

cresce a produção. O passado devora o futuro. 

Esse quadro de rentismo tende a agravar-se no período pós-pandemia caso 

persistam as omissões estatais. As previsões mais otimistas atinentes às taxas de 

crescimento, no período anterior à crise sanitária mundial Covid-19, conjecturam que as 

taxas de crescimento econômico gravitavam em torno de 1 a 1,5% ao ano, ao passo que 

a remuneração do capital situar-se-ia, em média, na faixa anual de 4 a 5% (IPEA, 2021). 

Conciliado a essa ocorrência deve-se ressaltar o fato de que as taxas de retorno do 

capital tendem a obter melhores resultados, podendo até atingir proporções/ganhos 

extraordinárias, de acordo com o seu investimento inicial, uma vez que os maiores 

investidores costumam encontrar melhores rendimentos se comparados aos pequenos 

investidores (PIKETTY, 2014, p. 420). 

Essa desigualdade dos rendimentos de capital agrava e amplia naturalmente os 

efeitos da desigualdade, como é de costume no sistema capitalista, que propicia, 

automaticamente, a acumulação de capital (r > g.). Sublinha Piketty (2014, p. 432) que: 

O problema é que a desigualdade r > g, reforçada pela desigualdade dos 

rendimentos em função do tamanho do capital, conduz frequentemente 

a uma concentração excessiva e perene da riqueza: por mais 
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justificáveis que elas sejam no início, as fortunas se multiplicam e se 

perpetuam sem limites e além de qualquer justificação racional possível 

em termos de utilidade social. 

Vale lembrar que essa inclinação irrefletida à concentração de rendas no sistema 

capitalista foi reduzida no século XX, não por conta do desenvolvimento do capitalismo 

e do avanço tecnológico, mas por consequência da Primeira e Segunda Guerra Mundial, 

que fizeram tábula rasa do passado e reduziram bruscamente o retorno do capital, 

“fabricando” a equivocada ilusão de uma superação elementar do capitalismo e dessa 

antinomia fundamental (PIKETTY, 2014, p. 556). 

Todavia, não podemos desprezar os “avanços”, mesmo que momentâneos, 

conquistados (em meio ao caos, por improviso ou não), graças à política tributária 

empregada por alguns Estados nacionais como imperativo financeiro lógico, durante 

esses períodos históricos, podendo-se citar como exemplo a instituição do imposto 

progressivo sobre a renda e heranças, antes do início e no período posterior à primeira 

guerra mundial e, especialmente, à segunda guerra mundial, como medidas destinadas à 

reconstrução nacional, tanto dos EUA quanto do Reino Unido (PIKETTY, 2014, p. 486). 

Ocorre que, a partir a partir dos governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher 

(anos 1980), respectivamente, nos EUA e no Reino Unido, houve um acelerado 

esfacelamento da progressividade, fato que impulsionou o aumento frenético das 

remunerações e, consequentemente, o incremento do aumento da proporção entre o 

rendimento do capital e o crescimento econômico nacional. 

Neste cenário, acurada é a afirmação de Brown (2019, p. 23) atestando na obra 

“Nas ruínas do neoliberalismo” que: 

Os mercados só podem funcionar impedindo o Estado de neles se 

imiscuir ou intervir. A moral tradicional só pode funcionar quando se 

impede igualmente que o Estado intervenha nesse domínio. [...] O 

ataque contemporâneo à sociedade e à justiça social em nome da 

liberdade de mercado e do tradicionalismo moral é, portanto, uma 

emanação direta da racionalidade neoliberal, e não se limita aos assim 

chamados “conservadores” 

A derrocada da progressividade tributária proporcionou aos grandes poupadores 

e titulares de riqueza, valendo-se do ambiente “hostil” principiando pelas grandes guerras 

mundiais, bem como associados a um contexto de liberdade de circulação de capitais, 

optarem pelo montante tributário a ser experimentado. 
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Como consequência dessa involução da progressividade tributária enfatiza Piketty 

(2014, p. 427) que: 

[...] a desigualdade na distribuição das riquezas mundiais no início dos 

anos 2010 parece comparável, em sua magnitude, àquela observada nas 

sociedades europeias de 1900-1910. A parcela do milésimo superior 

atualmente parece estar próxima de 20% do patrimônio total, a do 

centésimo superior, perto de 50% do patrimônio total, e a do décimo 

superior, entre 80% e 90%; a metade inferior da população mundial 

possui, sem dúvida, menos de 5% do patrimônio total. 

Vislumbra-se hodiernamente, desse modo, uma “despudorada” desigualdade, 

medida em riqueza e renda, entre uma minoria mais abastada da população, mormente o 

centésimo mais rico, e o remanescente da sociedade, ou seja, os mais pobres. 

É corrente que o processo de distribuição de riqueza se identifica por 

comportamentos de confluência e disjunção entre as classes integrantes da pirâmide 

social. Ainda que existam “breves” ciclos de evoluções históricas, como os episódios 

registrados durante as guerras mundiais, padece o processo disruptivo do acúmulo de 

capital de um expediente habitual para obstaculizar as desigualdades extremas 

corriqueiramente vivenciadas. 

No mais, é iniludível que o sistema capitalista fornece retornos mais elevados 

sobre o capital do que o crescimento, levando fatalmente a uma concentração de renda 

cada vez maior. Inexiste um método natural ou espontâneo que impeça que perdurem as 

formas que fomentam a desigualdade. Sua gênese é intrinsecamente política e fruto de 

escolhas corporativas, sendo que, uma dessas forças impulsionadoras da desigualdade é 

o sistema tributário. 

 

A PROGRESSIVIDADE E JUSTIÇA SOCIAL 

Inicialmente devemos ponderar que não há incompatibilidades entre o combate à 

desigualdade, a liberdade individual e a livre iniciativa, unicamente devemos assegurar 

que não ocorram inconsistências com a justiça social mediante uma tributação que 

assegure uma verdadeira (re)distribuição de riquezas. 

Piketty (2015, p. 85), na obra denominada “A Economia da Igualdade”, 

identificava a tributação como método de correção da desigualdade das rendas produzidas 

pelas forças do mercado, um instrumento excepcional à redistribuição pura. 
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A luta pela eliminação da desigualdade social por meio da tributação não se dá 

apenas pela redistribuição da renda, trazendo benefícios positivos - prestações positivas 

passaram a ser garantidas à população em nome da solidariedade social do Welfare State 

- aos mais pobres alicerçado na tributação dos mais ricos, mas deve ser lastreada na 

adequada distribuição dos encargos fiscais através da capacidade contributiva, com 

auxílio de tributos progressivos sobre a riqueza excessiva, a fim de evitar a concentração 

de renda. 

Em referência a declarada solidariedade social derivada da progressividade 

tributária acentua Piketty (2014, p. 484) que: 

O imposto progressivo é uma instituição indispensável para fazer com 

que cada pessoa se beneficie da globalização, e sua ausência cada vez 

mais evidente pode levar a globalização a perder apoio. [...] Por essas 

diferentes razões, o imposto progressivo é um elemento essencial para 

o Estado Social: ele desempenha um papel fundamental em seu 

desenvolvimento e na transformação da estrutura da desigualdade no 

século XX, constituindo uma instituição central para garantir a sua 

viabilidade no século XXI. Contudo, hoje essa instituição está 

gravemente ameaçada, tanto do ponto de vista intelectual (as diferentes 

funções da progressividade nunca foram plenamente debatidas) quanto 

do político (a concorrência fiscal permitia que categorias inteiras de 

renda se eximissem das regras do regime normal). 

Embora a receita pública proporcione benefícios positivos ao país, a tributação 

progressiva sobre a riqueza constitui uma alternativa para reconfigurar a sociedade de um 

modo fiscalmente justo, trazendo para o centro das discussões o tema sempre protraído 

da justiça social. Um sistema tributário pode ser considerado justo quando ocorre a 

adequada repartição do seu ônus entre os detentores de vultoso patrimônio e excessiva 

renda e os desprovidos de posses, que tão somente subsistem. 

De fato, não há dúvidas de que a progressividade fiscal incidente sobre a renda, 

herança e excessivo patrimônio é uma ferramenta viável a estimular a economia, à 

enfrentar a desigualdade, além de fortalecer o Estado Social. Esta é a fórmula defendida 

por Piketty (2014, p. 480), vejamos: 

Veremos que a inovação mais importante do século XX em matéria 

fiscal foi a criação e o desenvolvimento do imposto progressivo sobre 

a renda. Essa instituição desempenhou um papel central na redução da 

desigualdade ao longo do século passado, mas hoje está gravemente 

ameaçada pelas forças da concorrência fiscal entre países. E também 

sem dúvida corre risco porque foi implementada em regime de 

urgência, deixando pouco espaço para uma reflexão cuidadosa sobre 
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seus fundamentos. O mesmo acontece com o imposto progressivo sobre 

as heranças, que é a segunda inovação mais importante do século XX e 

que também tem sido questionado nas últimas décadas. Antes de chegar 

lá, porém, é necessário situar esses dois instrumentos no contexto mais 

geral da progressividade fiscal e de seu papel na redistribuição 

moderna. 

Assente na progressividade fiscal possibilitar-se-ia uma tributação efetiva 

daqueles que possuam uma capacidade contributiva maior. Nesse rumo, mais uma vez se 

reproduz a pontual lição de Piketty (2014, p. 492): 

O imposto progressivo constitui sempre um método mais ou menos 

liberal para se reduzir as desigualdades, pois respeita a livre 

concorrência e a propriedade privada enquanto modifica os incentivos 

privados, às vezes radicalmente, mas sempre de modo previsível e 

contínuo, segundo um Estado de Direito. O imposto progressivo 

exprime de certa forma um compromisso ideal entre justiça social e 

liberdade individual. Então, não é por acaso que os países anglo-saxões, 

que em certa medida se mostraram mais apegados à ideia das liberdades 

individuais ao longo da história, também tenham caminhado com mais 

firmeza na direção da progressividade fiscal ao longo do século XX. 

Assim sendo, defende Piketty ser crucial a tributação progressiva sobre a sobre a 

renda, herança e excessivo patrimônio com o propósito de confrontar a concentração de 

renda e reduzir a desigualdade social. Ultrapassadas as breves reflexões acerca da 

desigualdade do sistema tributário e da busca pela justiça social, passamos ao estudo 

específico de determinados elementos do sistema tributário brasileiro, tal como do 

Imposto Sobre Grandes Fortunas (IGF). 

 

BREVES APONTAMENTOS SOBRE A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E O 

SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

Em decorrência da variedade de temas que se relacionam com o sistema tributário 

brasileiro, imperioso se faz tecermos algumas considerações sobre a capacidade 

contributiva e o sistema tributário brasileiro. 

Dentre os procedimentos disponíveis para o Estado atuar no sentido de mitigar a 

concentração de renda e riquezas é por meio da capacidade contributiva que se mensura 

a capacidade econômica de cada contribuinte (sujeito tributário), ou seja, quanto maior a 

potencialidade econômica maior deverá ser a carga tributária. Em apertada síntese, se 

exige menos daqueles que menos podem contribuir e mais daqueles que mais podem 

contribuir. 
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A capacidade contributiva tem por fito precípuo a promoção da justiça fiscal, 

fundamento constitucional da progressividade de alíquotas que encontramos em alguns 

tributos, por exemplo, no Imposto Predial e Territorial Urbana e no Imposto sobre a 

Renda. 

O Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) Paulsen 

(2012, p. 106) afiança que: 

Decorre deste princípio, basicamente, que o Estado deve exigir das 

pessoas que contribuem para as despesas públicas na medida da sua 

capacidade econômica, de modo que os mais ricos contribuem 

progressivamente mais em comparação aos menos providos de riqueza. 

Forçoso atentar que a imposição da observação da capacidade individual de cada 

contribuinte, exigindo mais dos que possuem mais riquezas, não pode se confundir com 

o confisco, instituto desautorizado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Logo, não 

objetiva o Estado sancionar os contribuintes que possuem mais recursos, mas meramente 

reivindicar na medida em que os recursos individuais permitam. A distinção entre 

exigência maior e tributo com efeito de confisco resolve-se pela aplicação da 

proporcionalidade e razoabilidade. 

O professor Bruyn Júnior (2002, p. 72-73) considera confiscatório o tributo que: 

[...] exigido de forma desproporcional à sua causa determinante (a 

capacidade contributiva), absorve, de modo agudo, total ou 

parcialmente a propriedade em sua concepção estática ou dinâmica, 

inviabilizando ou dificultando sobremaneira a subsistência da pessoa 

ou sua capacidade de prosseguir criando riquezas. 

Impede-se observar que o princípio da vedação ao confisco está disposto no art. 

150, inc. IV, da Constituição Federal, redigido da seguinte forma: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, 

é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

[...] 

IV – utilizar tributo com efeito de confisco. 

No que atine ao princípio da capacidade contributiva, novamente, Paulsen (2012, 

p. 107) declara que: 

O princípio da capacidade contributiva também se projeta nas situações 

extremas, de pobreza ou de muita riqueza. Impõe, de um lado, que nada 

seja exigido de quem só tem recursos para sua própria subsistência e, 

de outro lado, que a elevada capacidade econômica do contribuinte não 

sirva de pretexto para tributação em patamares confiscatórios que, 
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abandonando a ideia de contribuição para as despesas públicas, 

imponha desestímulo à geração de riquezas e tenha efeito oblíquo de 

expropriação. 

No sistema tributário pátrio o princípio da capacidade contributiva pode 

materializar por meio de imunidades, isenções, seletividade e progressividade. De acordo 

com o exposto, adquire relevância para o presente trabalho a avaliação da capacidade 

contributiva sob o viés da progressividade fiscal (alíquotas são elevadas na medida em 

que a capacidade contributiva aumenta). 

O princípio da capacidade contributiva se encontra previsto no § 1º do art. 145 da 

Constituição Federal, quando declara que todos os impostos, sempre que possível, devem 

observar o princípio da capacidade contributiva, devendo ser graduados segundo a 

capacidade do contribuinte: 

Art. 145. 

[...] 

§1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado 

à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a 

esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos 

termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas 

do contribuinte (Grifo nosso). 

O texto da Constituição utiliza a expressão “capacidade econômica” e não 

capacidade contributiva, sendo importante registrar que a doutrina não é uníssona em 

determinar a “verdadeira” definição a ser dada para a expressão “capacidade econômica”. 

Apesar dessa divergência doutrinária é imperioso que se estabeleça para os 

tributos algum critério na definição da expressão capacidade econômica, seja baseado em 

fatos presuntivos de riqueza que considerem consumado o fato gerador de determinado 

tributo, seja aferindo a real capacidade contributiva do sujeito, em confrontação com 

contribuinte diverso que se encontre em circunstâncias economicamente diferentes. 

Ademais, apesar da redação do texto constitucional mencionar “impostos”, o 

princípio da capacidade contributiva é aplicável a todos os tributos, conforme 

entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do 

Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 406.955 (BRASIL, 2011), fazendo-se 

constar na ementa o que segue: 
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IPVA. Progressividade. Todos os contribuintes submetem-se ao 

princípio da capacidade contributiva (precedentes), ao menos em 

relação a um de seus três aspectos (objetivo, subjetivo e proporcional), 

independentemente de classificação extraída de critérios puramente 

econômicos. 

Idêntico entendimento e reiterado por Paulsen (2012, p. 106): 

Embora o texto constitucional positivo o princípio da capacidade 

contributiva em dispositivo no qual são referidos apenas os impostos – 

que devem, sempre que possível, ser pessoais e graduados conforme a 

capacidade econômica do contribuinte (art. 145, parágrafo único, da 

CF) -, cuida-se de princípio fundamental de tributação aplicável a todas 

as espécies tributárias, ainda que de modo distinto conforme as 

características de cada qual. 

Destarte, o sistema tributário brasileiro é umbilicalmente ancorado na 

solidariedade, na justiça tributária e na igualdade, vedando-se o tratamento desigual entre 

contribuintes que se encontrem em situação equivalente, devendo-se tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Dessa forma, recai o 

maior ônus tributário sobre aqueles com maior capacidade contributiva, reduzindo os 

encargos sobre aqueles cujas posses e rendimentos estão mais próximos de garantir 

somente o mínimo existencial. 

 

BRASIL: DO IMPOSTO SOBRE “GRANDES” CAPITAIS AO IMPOSTO 

SOBRE “GRANDES” FORTUNAS 

Dentre as utopias de Piketty visando a batalha com a desigualdade social, está a 

constituição de um imposto sobre os grandes capitais em escala mundial que derrote o 

que ele intitula de desigualdade fundamental (r < g), onde r é a taxa de remuneração do 

capital (isto é, o que rende, em média, o capital durante um ano, sob a forma de lucros, 

dividendos, juros, aluguéis e outras rendas do capital, em porcentagem de seu valor e g 

representa a taxa de crescimento (isto é, o crescimento anual da renda e da produção 

(2014, p. 503): 

A meu ver, o objetivo deveria ser um imposto anual e progressivo 

arrecadado sobre o capital individual, ou seja, sobre o valor líquido dos 

ativos controlados por cada pessoa. Para os indivíduos mais ricos do 

planeta, a base de tributação corresponderia, então, às fortunas 

individuais estimadas por revistas como a Forbes (suponho, é claro, que 

eles tenham reunido informações corretas - essa seria, aliás, uma boa 

oportunidade para averiguar). Para todo o resto, o patrimônio tributável 

também seria determinado pelo valor de mercado de todos os ativos 

financeiros (especialmente os depósitos e contas bancárias, ações, 
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títulos e participações de todas as naturezas dentro de empresas cotadas 

em bolsa ou não) e não financeiros (sobretudo imobiliários) detidos pela 

pessoa em questão, líquidos de dívidas. Em relação ao cálculo a ser 

aplicado para essa base de tributação, podemos, por exemplo, imaginar 

uma taxa igual a 0% para menos de 1 milhão de euros de patrimônio, 

1% entre 1 e 5 milhões e 2% para além de 5 milhões. Contudo, também 

podemos preferir um imposto sobre o capital com uma progressão 

muito mais abrupta sobre as maiores fortunas (por exemplo, com uma 

taxa de 5% ou 10% para patrimónios acima de 1 bilhão de euros). 

Podemos ainda encontrar vantagens em se ter uma taxa mínima sobre 

os patrimônios modestos e médios (por exemplo, 0,1% para menos de 

200.000 euros e 0,5% entre 200.000 e 1 milhão de euros). 

Extrai-se da fração complexa que haveria uma incidência anual de 0% para 

patrimônios inferiores a 1 milhão de euros; 1% para aqueles entre 1 a 5 milhões de euros; 

2% para os valores acima de 5 milhões de euros; podendo subir até 5 a 10% para os 

patrimônios acima de 1 bilhão de euros. 

Para Piketty (2014, p. 556) o objetivo da tributação sobre grandes capitais “não é 

matar o motor de acumulação e diminuir ainda mais as taxas de crescimento”, evitando, 

assim, o desestímulo aos novos investimentos, vejamos: 

A melhor solução é o imposto progressivo anual sobre o capital. Com 

ele, é possível evitar a espiral desigualadora sem fim e ao mesmo tempo 

preservar as forças da concorrência e os incentivos para que novas 

acumulações primitivas se produzam sem cessar. Por exemplo, 

mencionamos a possibilidade de uma tabela de cálculos de tributos com 

taxas limitadas a 0,1% ou 0,5% ao ano para patrimônios inferiores a 1 

milhão de euros, 1% para aqueles entre 1 e 5 milhões de euros, 2% para 

os que estão entre 5 e 10 milhões de euros, podendo subir até 5% ou 

10% ao ano para os patrimônios de centenas de milhões ou bilhões de 

euros. Isso permitiria conter a progressão ilimitada da desigualdade 

mundial, que cresce hoje num ritmo insuportável no longo prazo, que 

deve alarmar mesmo o mais fervoroso defensor do mercado 

autorregulado. 

Continua o autor (2014, p. 556), como forma de justificar a necessidade de um 

imposto progressivo sobre o capital, em detrimento de um imposto progressivo sobre a 

renda: 

A questão central pode ser colocada da seguinte maneira: sabendo que 

existe um imposto progressivo sobre a renda, e na maioria dos países 

um imposto progressivo sobre as heranças, para que serviria ter também 

um imposto progressivo sobre o capital? Na realidade, esses três 

impostos progressivos desempenham papéis distintos e 

complementares e constituem, a meu ver, os três componentes 

essenciais de um sistema fiscal ideal. Podemos distinguir duas lógicas 

que justificam as necessidades de um imposto sobre o capital: uma 

lógica da contribuição e uma lógica do incentivo. 
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A lógica da contribuição baseia-se no fato de a renda ser, na prática, um 

conceito frequentemente mal definido pelos detentores de patrimônio 

muito elevado. Assim, apenas uma tributação direta sobre o capital 

permitiria captar da forma correta a capacidade contributiva dos 

titulares de fortunas importantes. 

Afora o caráter da contribuição devemos atentar que o imposto sobre o capital 

possuía um argumento clássico a seu favor, qual seja, o fundado na lógica de incentivos. 

Essa ideia se baseia (PIKETTY, 2014, p. 512-513): 

[...] no fato de que um imposto sobre o capital pode incentivar os 

detentores de patrimônio a obter os melhores rendimentos possíveis. 

Por exemplo, um imposto igual a 1% ou 2% do valor da fortuna é 

relativamente pequeno para um empreendedor que consegue obter um 

retorno de 10% ao ano sobre seu patrimônio. Por outro lado, é muito 

pesado para qualquer um que não faça grandes coisas com sua fortuna 

e que obtenha um rendimento de 2% ou 3% ao ano, ou até nenhum 

rendimento. Na lógica do incentivo, o objetivo do imposto sobre o 

capital é precisamente obrigar aquele que utiliza mal seu patrimônio a, 

aos poucos, se desfazer dele a fim de pagar os impostos e, assim, ceder 

seus ativos a detentores mais dinâmicos. 

Historicamente, o imposto sobre capital fornece uma resposta mais pacífica e 

eficaz para esse eterno problema colocado pelo capital privado e por seus rendimentos. 

O imposto progressivo sobre a riqueza individual é uma instituição que permite ao 

interesse comum retomar o controle do capitalismo ao se apoiar nas forças da propriedade 

privada e da concorrência. Havendo necessidade, o imposto pode ser mais progressivo 

para as maiores fortunas, mas isso pode ser efetivado no âmbito do Estado de Direito. 

Oportuno lembrar que foi preciso esperar até o século XX e o período entreguerras 

para que surgisse a revolução do imposto progressivo. Entretanto, essa ruptura se 

desenrolou em meio ao caos e abrangia acima de tudo o imposto progressivo sobre a 

renda e o imposto progressivo sobre as heranças (PIKETTY, 2014, p. 518). 

Pela exegese da nossa Constituição Federal de 1988 percebe-se a competência 

tributária como o poder político e indelegável de instituição do tributo (não comportando 

transferência). Político, porque está previsto na Constituição Federal, não é o legislador 

que outorga esse poder a União é a própria Constituição Federal. Indelegável, porque 

como o próprio nome diz com clareza meridiana não se pode delegar, hipótese clara do 

Imposto sobre Grandes Fortunas, imposto federal, cuja criação é privativa da União, 

conforme preconiza o artigo 153, inciso VI, da Constituição Federal de 1988. 
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Dispõe, ainda, o art. 146, inc. III, alínea “a” da Carta Constitucional18 que cabe à 

lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos 

impostos discriminados nesta Constituição, seus respectivos fatos geradores, bases de 

cálculo e contribuintes. 

Para nosso ordenamento jurídico, máxime, para a Constituição Federal, 

diversamente da compreensão particularizada por Piketty, a expressão “grande fortuna” 

é equivalente a riqueza imobilizada no patrimônio do contribuinte, e não o seu 

auferimento durante certo período de tempo, como a renda. 

Em face do todo exposto, na linha ideológica de Ribeiro (2015, p. 27-28) o grande 

problema para a instituição da tributação sobre grandes fortunas em nosso país não é de 

ordem normativa. Como se viu, basta uma lei complementar para instituí-lo. Mas de 

ordem política e econômica. Sob o primeiro aspecto, é preciso superar a resistência dos 

muito ricos à sua instituição, e a influência que estes exercem sobre o Congresso 

Nacional. 

 

CONCLUSÃO 

A crise sanitária internacional instalada pela Pandemia Covid-19, na atual Era da 

Informação, comprovou, indubitavelmente, o quão suscetível e vulnerável se encontra a 

humanidade. Eclodiram situações jamais vivenciadas na Era Moderna, como o colapso 

de inúmeros sistemas de saúde ao longo do mundo, em função da sobrecarga de pacientes 

infectados a necessitar, simultaneamente, de assistência médica. 

Era totalmente previsível que, em um país de dimensões continentais, como o 

Brasil, com um contingente de miseráveis de 13,5 milhões de pessoas (JIMENEZ, 2019) 

- quase em sua totalidade, sobrevivendo abaixo da linha da pobreza, em locais precários, 

com absoluta privação de algumas necessidades básica como água potável, energia 

 
18 Art. 146. Cabe à lei complementar: 

[...] 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos 

respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
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elétrica, rede de esgoto -, os efeitos, não só humanos como econômicos, da Pandemia 

Covid-19 seriam devastadores. 

O quadro sanitário, econômico e social instalado, a partir da Pandemia Covid-19, 

catapultou a necessidade de uma reforma tributária igualitária, como forma de 

redistribuição de renda, como instrumento de combate às desigualdades, objetivando uma 

maior justiça social. Vivemos em uma contradição, pois ao mesmo tempo que 

experimentamos excessiva riqueza, desalojamos a maioria da população dos seus direitos 

mais básicos, privamos-lhes de uma vida digna. 

O quadro sanitário instalado, a partir da Pandemia Covid-19, catapultou, 

sobretudo no campo social, o dever de concretização dos direitos fundamentais, 

singularmente o meta-princípio da dignidade da pessoa humana, que devem ser 

abastecidos por meio da tributação. O ideal kantiano da necessidade do ser humano “ser 

tratado não como objeto, mas como um fim em si mesmo” potencializou-se ainda mais 

(BORGES, 2014, p. 86). 

Roberto (2012, p. 37) aduz que: 

Retrato do Estado Democrático de Direito existente e em consolidação 

no Brasil, o fundamento da dignidade da pessoa humana, depois do 

direito à vida, é a viga-mestra dos direitos e garantias fundamentais 

proporcionados pela Constituição Federal. Não há que se falar em 

sistema jurídico legítimo se não fundado na garantia da intangibilidade 

da dignidade da pessoa humana. 

Não há dúvida que vivemos em um momento histórico de desigualdade social. 

Caso não sejam adotadas medidas governamentais que visem atenuar seus efeitos, o fosso 

entre pobres e ricos se expandirá permanentemente. A concentração de patrimônio na 

sociedade será cada vez menor. Os 1% mais ricos do Brasil continuarão a deter metade 

da riqueza nacional, em oposição a metade inferior da pirâmide que possui menos de 5% 

da riqueza. 

Como destaca Piketty (2014, p. 551): 

Do ponto de vista da verdadeira regra de ouro, que se refere à 

acumulação total do capital nacional, o fato é que os países europeus 

jamais estiveram tão prósperos. Por outro lado, o que é certo, é muito 

vergonhoso, é que o capital nacional é extremamente mal repartido: a 

riqueza privada se apoia sobre a pobreza pública e, sobretudo, por 

consequência, há uma despesa muito maior em juros da dívida do que 

investimos, por exemplo, no nosso ensino superior. 



 
 
 
 
 

 56  

 

O regime de propriedade e o sistema tributário são determinantes para os padrões 

de acumulação, uma vez que exercem uma importante influência sobre o acúmulo da 

riqueza privada, estabelecendo se o enriquecimento decorrerá mais da renda do trabalho 

ou do capital hereditariamente acumulado. Assim, o artigo discutiu o sistema tributário 

brasileiro e seu papel como uma das forças promotoras da desigualdade no país, dada a 

relativização do princípio da capacidade contributiva. 

Nessa perspectiva, o texto analisou e sustentou a regulamentação do IGF no 

Brasil, dado que tal tributo ajuda a concretizar diversos princípios tributários notadamente 

o princípio da capacidade contributiva. 

A crise atual nos oferece a oportunidade de repensar o país. Acredita-se que o 

papel distributivo da política fiscal não deve ser exercido apenas pelo gasto público. Os 

gatos sociais permitem aumentar a renda dos mais pobres, mas o sistema tributário 

regressivo diminui substancialmente a renda desses mesmos pobres e da classe média e 

preserva quase intacta a dos muitos ricos, que vivem de dividendos isentos e poupam a 

maior parte do que ganham. Por essa razão, argumenta-se a favor de um sistema tributário 

mais balanceado, que onere menos o consumo e mais o patrimônio, discutindo o IGF. 

Como sintetiza Piketty em sua clássica obra de 2014, é preciso desmontar essas 

armadilhas montadas pelos beneficiários da concentração de renda, promovendo a maior 

tributação do patrimônio, heranças e rendas dos mais ricos a fim de aliviar a carga fiscal 

dos consumidores e dos assalariados. 
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CAPÍTULO IV 

A REINSERÇÃO DO APENADO EM SOCIEDADE POR MEIO DA 

EDUCAÇÃO 

 
Aline NunesTrindade19; Jarbas Paula de Souza Junior20; 

Suelen Silva de Oliveira21. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.12-04 

 

RESUMO: O sistema prisional tem por objetivo central a punição de crimes e é 

exteriorizada por meio da privação da liberdade (PPL) do infrator, a fim de, em tese, punir 

e ressocializar o apenado. Portanto, a pena apresenta dois vieses: punitivo e 

ressocializador. Porém, hodiernamente, cada vez mais o instituto ressocializador se afasta 

da realidade prisional. Situação esta que prejudica, consideravelmente, a viabilidade de 

inversão dos índices de reingressos no sistema penal. Portanto, questiona-se, no presente 

artigo se o direito fundamental da educação estaria ou não diretamente ligada aos índices 

de reincidência no sistema prisional? Para a presente pesquisa foi utilizado o método 

bibliográfico, buscando em linhas gerais dados brasileiros e, em especial, dados do Estado 

do Rio Grande do Sul. Ao final, verificou-se que, apesar do objetivo ressocializador que 

a lei possui, os dados mostram resultados contrários, transgredindo inclusive o próprio 

direito fundamental da dignidade, com a exclusão do preso da sociedade. Para tanto, 

percebe-se o nexo causal entre educação e o encarceramento. Isto é, quanto menor a 

instrução educacional do indivíduo maior a probabilidade deste em infringir a lei. Para 

tanto, mostra-se a educação um dos fatores primordiais a fim de preparar o intelecto do 

apenado para que possa, então, enfrentar os desafios profissionais e intelectuais com 

maior autonomia e comprometimento, e, com isso não reingresse ao sistema prisional. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Penitenciário. Reinserção do apenado. Educação. 

 

REINSERTION OF THE CONFEDERED INTO SOCIETY THROUGH 

EDUCATION 

ABSTRACT: The prison system has as its main objective the punishment of crimes and 

is externalized through the deprivation of liberty (PPL) of the offender, in order, in theory, 

to punish and resocialize the inmate. Therefore, the penalty has two biases: punitive and 

resocializing. However, nowadays, the resocializing institute is increasingly moving 

away from the prison reality. This situation considerably impairs the feasibility of 

inverting reentry rates in the penal system. Therefore, it is questioned, in this article, 

whether the fundamental right to education would be directly linked to the rates of 

recidivism in the prison system or not? For the present research, the bibliographic method 

was used, seeking in general lines Brazilian data and, in particular, data from the State of 
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Rio Grande do Sul. In the end, it was found that, despite the resocializing objective that 

the law has, the data show opposite results, violating even the fundamental right to 

dignity, with the exclusion of the prisoner from society. Therefore, the causal link 

between education and incarceration is perceived. That is, the lower the individual's 

educational instruction, the more likely he is to break the law. Therefore, education is 

shown to be one of the primary factors in order to prepare the inmate's intellect so that 

they can then face professional and intellectual challenges with greater autonomy and 

commitment, and thus not reenter the prison system. 

KEYWORDS: Penitentiary System. Reinsertion of the convict. Education. 

 

 

INTRODUÇÃO 

É visível que o sistema prisional brasileiro se depara com diversos entraves, como, 

por exemplo, a superlotação, as péssimas condições estruturais, mas também a ausência 

de instrução educacional entre os apenados. Para tanto, seria o direito fundamental à 

educação um fator relevante para que os atuais índices de reingressos no sistema prisional 

apresentem gráficos decrescentes? No presente artigo iremos abordar dados gerais do 

Brasil, mas em especial, do Estado do Rio Grande do Sul. 

O hodierno cenário não é promissor, pois os índices atualizados fazem com que o 

Brasil, segundo levantamento realizado em agosto de 2018 pelo Banco Nacional de 

Monitoramento de Prisão (BNMP), tenha 602.217 mil presos definitivos e provisórios. Já 

segundo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias atualização INFOPEN, 

em junho de 2016 – o último disponível-, existiam 726.712 pessoas privadas de liberdade 

no Brasil (presas em cadeias, delegacias, penitenciárias federais e estaduais, ou outros 

espaços de custódia administrados pelas Secretarias de Segurança Pública). Com o 

aumento do número de presos, a situação nas penitenciárias existentes no Brasil deve 

piorar, já que não há espaço para toda essa população carcerária (GONÇALVES, 2019).  

Outrossim, esse número expressivo de presos também é assustador no Estado do 

Rio Grande do Sul, chegando a 41.498 mil presos, entre homens e mulheres, segundo o 

site da Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul (Departamento 

de Segurança e Execução Penal – SUSEPE, 2019). Como  observado em índices 

mencionados anteriormente, o sistema prisional apresenta números consideráveis de 

presos que estão numa constante crescente ano após ano. Todavia, apesar deste tema estar 

em constante debate, reverter esses índices não é tarefa fácil, sobretudo quando não há 

cooperação entre Governo, Estado, indivíduos e sociedade. Isso porque, a sociedade, em 
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geral, não está preocupada com a reinserção  do apenado, haja vista requerer do Ente 

Estatal a prisão como punição ao delito praticado, pouco importando as condições 

prisionais a que presos serão submetidos. 

Nesse sentido, Seguindo Thompson (1980, p. 21-22), compreende que: 

o significado da vida carcerária não se resume a mera questão de 

muros e grades, de celas e trancas; ele deve ser buscado através da 

consideração de que a penitenciária é uma sociedade dentro de uma 

sociedade, uma vez que nela foram alteradas, drasticamente, numerosas 

feições da comunidade livre” e que, como um sistema social, a 

penitenciária representa uma “tentativa de criação e manutenção de um 

grupamento humano submetido a um regime de controle total (grifo 

nosso). 

Dessa feita, a sociedade deve, sim, preocupar-se com a posterior ocupação e bem 

estar daquele preso, ou seja, o que o apenado fará após seu cumprimento de pena, pois, 

na maioria das vezes percebe-se que o indivíduo que deixa o cárcere, volta a cometer 

crimes iguais ou piores, como se a prisão o tivesse tornado ainda mais nocivo ao convívio 

social.  

Por óbvio o presente artigo não visa resolver ou esgotar este tema que de certa 

feita é complexo, porém anseia abordar e alertar o quanto o fator educacional é pré 

requisito determinante para que o apenado seja reinserido à sociedade de forma adequada 

e, em médio e longo prazo, pacificar-se o atual caos em que o Brasil e os Estados, em 

especial o Rio Grande do Sul,  encontram-se.  

 

VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO SISTEMA PRISIONAL  

Primeiramente, vale mencionar que o cárcere é um dos lugares em que se deixam 

cicatrizes permanentes para os que nele já passaram, sendo um ambiente cada vez mais 

insalubre e desumano, que representa dor, angustia e sofrimento, bem como drástica 

tortura moral e psicológica. Sendo totalmente contrária à finalidade ressocializadora, 

objetivo principal da Lei de Execução Penal (LEP), conforme preconizado nos artigos 1º 

e 10º da lei. 

Portanto, nota-se que a finalidade da Lei de Execução Penal foi incluída pelo 

legislador logo em seus artigos iniciais, dos quais se pode extrair que o que se almeja com 

esta norma é a harmonia social, a recuperação daqueles que por algum motivo desviaram-

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
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se do comportamento padrão e desejado, adotado pela sociedade. Embora os estudiosos 

tenham, na primeira fase da criação da lei, normatizado a sua função pacificadora e 

ressocializadora, têm-se encontrado na prática certas barreiras. Portanto, o resultado 

prático daquilo que se pode extrair da lei, está longe de ser a atual realidade brasileira. 

Além disso, constantemente, diante das más condições e da superlotação em que 

o sistema penitenciário se encontra, deixa-se de lado, além de outros princípios basilares, 

o da separação dos presos, conforme idade, sexo, e principalmente pela natureza do delito. 

Essa previsão está preconizada no art. 5º, inciso XLVIII da Constituição Federal, na 

Regra Mínimas para Tratamento dos Reclusos, bem como no art. 84, § 1º, 2º e 3º da Lei 

de Execução Penal (LEP), que resguarda os direitos que os presos têm de cumprir sua 

pena privativa de liberdade separada por categorias, como por ex. presos provisórios 

separados dos presos definitivos, presos de maior periculosidade (estupro, homicídio) 

separados dos de menor gravidade (furto) e ainda os reincidentes separados dos primários. 

A segregação por natureza do delito e reincidência é fundamental, a fim de evitar que 

ocorra uma verdadeira “escola do crime”. Isso porque pode haver influência de presos 

com mais experiências aos “iniciantes”, entre facções criminosas, e isso, sem dúvida, 

seria deletéria aos presos de menor periculosidade. 

Nesse sentido, Edwin Sutherland (1883-1950), tem como representante da Teoria 

da Associação Diferencial, pois para esta teoria, o comportamento criminoso é resultado 

de um aprendizado por parte do indivíduo sobre aquela conduta criminosa. Qualquer 

padrão de comportamento pode ser aprendido, seja ele virtuoso ou criminoso, e será 

assimilado de acordo com o contato que o indivíduo tem com esse comportamento. 

A função social do crime é mostrar as fraquezas da desorganização 

social. Ao mesmo tempo que a dor revela que o corpo vai mal, o crime 

revela um vício da estrutura social, sobretudo quando ele tende a 

predominar. O crime é um sintoma da desorganização social e pode sem 

dúvida ser reduzido em proporções consideráveis, simplesmente por 

uma reforma da estrutura social (SUTHERLAND, 1939, p. 10). 

Corroborando com esse pensamento Cleber Masson afirma que: 

o sistema brasileiro atinge o contrário de seus objetivos, quando autores 

de delitos de menor gravidade são expostos ao convívio daqueles que 

praticaram delitos graves, só há um resultado que poder ser esperado, a 

evolução dos métodos desse indivíduo, que ao sair da prisão certamente 

sairá “pós-graduado na prática delitiva” (MASSON, 2016, p. 04).   
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Nessa linha de pensamento, Coyle (2002) descreve que, independentemente da 

gravidade do crime praticado por essas pessoas, elas não deixam de ser seres humanos e 

devem ter assegurados à proteção a seus direitos humanos, até porque, o órgão 

jurisdicional que tratou do caso concreto decretou uma pena restritiva de liberdade e não 

da dignidade. Diante disso, o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da 

liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral, 

conforme preconiza o Art. 38 Código Penal Brasileiro.  

O princípio da dignidade da pessoa humana, além de ser um pilar para a reinserção 

social dos indivíduos presos, é de grande relevância jurídica no âmbito constitucional, 

uma vez que, tal princípio é abordado de forma soberana em relação aos ângulos éticos 

da personalidade ali consolidados, vide Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1°, 

inciso III. Assim, consagra-se expressamente o princípio da dignidade como um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil. Sendo a dignidade considerada algo real, 

não há grandes dificuldades em se observar muitas situações nas quais é agredida e tratada 

com desprezo. Assim, podemos encontrar circunstâncias em que a dignidade da pessoa 

humana é terminantemente violada (TAVARES, 2008), como, por ex. nas atuais casas 

prisionais, tendo em vista um local tratado como depósito de pessoas e não como 

ambiente de cumprimento de pena. Para Foucault (2002, p. 20), “as prisões não se 

destinam a sancionar a infração, mas a controlar o indivíduo, a neutralizar a sua 

periculosidade, a modificar as suas disposições criminosas”. Desta forma, questiona-se: 

o sistema prisional está no caminho certo? Sem dúvida, mudanças fazem-se urgentes 

diante do caos progressivo, a fim de buscar medidas que possam dar ensejo à reinserção 

dos presos, no sentido de melhorar a forma de pensar, agir, tratar de si próprio e às pessoas 

que os rodeiam. 

Para que o processo de reinserção seja exitoso, é necessária a disponibilidade dos 

tratamentos e assistências que estão previstos na Lei de Execução Penal, os quais 

garantem ao apenado a sua reinserção social de maneira positiva. Entretanto, deve-se 

oferecer o mínimo para que esse objetivo seja alcançado. Até porque nenhum ser humano 

consegue melhorar suas formas de agir e de pensar em um ambiente que lhe traz 

angústias, amarguras e revoltas. Sem mencionar que os presos são colocados em celas 

inabitáveis, acompanhados de ratos, baratas, doenças, mau cheiro etc. Nesse ínterim 

afirma Assis: 
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A superlotação das celas, sua precariedade e sua insalubridade tornam 

as prisões num ambiente propício à proliferação de epidemias e ao 

contágio de doenças. Todos esses fatores estruturais aliados ainda à má 

alimentação dos presos, seu sedentarismo, o uso de drogas, a falta de 

higiene e toda a lugubridade da prisão, fazem com que um preso que 

adentrou lá numa condição sadia, de lá não saia sem ser acometido de 

uma doença ou com sua resistência física e saúde fragilizadas (ASSIS, 

2007).  

Veja bem, não se alude que os apenados vivem em “colônia de férias”, mas em 

ambientes dignos e apropriados para seu cumprimento digno de pena. Afinal,  trate as 

pessoas como lixo e elas serão lixo. Trate-as como seres humanos e elas se comportam 

como seres humanos (autor desconhecido). Outrossim, um dos princípios basilares para 

se ter um cidadão produtivo e preparado para os desafios profissionais é a educação.  

Além disso, o objetivo final da pena é ver o apenado apto a voltar ao 

convívio de familiares e da sociedade com qualificação  educacional e ou profissional 

suficiente para que “abandone” a vida criminosa e, assim, tenha uma ocupação lícita. 

Com esse pilar basilar evita-se que o apenado volte a praticar ilícitos contra a sociedade. 

Thompson (1980, p. 13), em seu estudo sobre a questão penitenciária, acredita que “se a 

adaptação à prisão não significa adaptação à vida livre, há fortes indícios de que a 

adaptação à prisão implica desadaptação à vida livre”. 

Nesse sentido, Beccaria, também, ressalta a importância e a finalidade da pena 

mencionando que “para que toda a pena não seja uma violência de um ou de muitos contra 

um cidadão particular, deve ser essencialmente pública, pronta, necessária, a menor 

possível nas circunstâncias dadas, proporcional aos delitos, fixadas pelas leis (Beccaria, 

2002, p. 162-163),”. Não se pode pensar em reeducação, quando não se dispõe de meios 

para que isto aconteça, ou mesmo dispondo, não são aplicados como deveria, muitas 

vezes maltratando os que se encontram encarcerados, descontando neles as revoltas 

pessoais, e punindo-os além de sua pena já imposta. A sociedade se torna ríspida quando 

crimes bárbaros acontecem, objetivam que o infrator passe longos anos na prisão, tratado, 

preferencialmente, como um ser inescrupuloso, sem direitos, tampouco garantias. Claro, 

que todo crime é reprovável. Portanto, reafirma-se a teoria de que a educação subsidia 

oportunidade(s) para que os apenados ocupem meios lícitos e produtivos de sustento. A 

ideia é exatamente esta: busca uma política criminal para os excluídos, para aqueles que 
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são clientela preferencial dos processos perversos de seleção de criminalização 

(BARATTA, 1999, p. 200). 

Podemos concluir, com Wacquant (2001, p. 86), que: 

Essa mudança de objetivo e de resultado traduz o abandono do ideal de 

reabilitação [...] cujo objetivo não é mais nem prevenir o crime, nem 

tratar os delinquentes visando o seu eventual retorno à sociedade uma 

vez a pena cumprida, mas isolar grupos considerados perigosos e 

neutralizar seus membros mais disruptivos mediante uma série 

padronizada de comportamentos e uma gestão aleatória dos riscos, que 

se parecem mais com uma investigação operacional ou reciclagem de 

detritos sociais que com trabalho social. 

Desta forma, nunca se chegará ao nível de reinserção social esperado, tampouco, 

será apequenado o índice de reincidência criminal. Prova de que se está no caminho 

inexitoso e que as prisões, nos moldes atuais, não estão cumprindo com a sua função 

social, sobretudo com índices de reincidências altíssimos, conforme gráfico apresentado 

pela SUSEPE. 

 

Cognos Analytics 01/01/2019 - DPLAN 

Conforme análise do gráfico acima o percentual de reincidência no Estado do Rio 

Grande do Sul é de 71,4 % entre homens e mulheres. Então, infere-se que o atual modelo 

penitenciário não trilha caminhos promissores. Logo, para que haja resultados diferentes 

deverão ser colocados em prática todos os meios de tratar a integridade dos apenados, 

seja moral, intelectual e física, de forma coerente e realmente efetiva. É importante a 

construção de novos estabelecimentos prisionais, onde serão disponibilizadas celas com 
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a capacidade adequada, higiene, lazer, mas, principalmente ressaltar a urgência sobretudo 

de atividades laborais profissionalizantes, bem como ambientes propensos ao estudos. Os 

incentivos ao estudo e às leituras viabilizam o desenvolvimento das aptidões pessoais de 

cada indivíduo, para possíveis oportunidades de emprego quando egressos do sistema 

prisional. 

 

A EDUCAÇÃO COMO UMA DAS FORMAS DE REINSERÇÃO DO APENADO 

EM SOCIEDADE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Por óbvio, o presente trabalho não prevê nenhuma fórmula mágica a fim de 

resolver os problemas da superlotação, do encarceramento em massa do sistema, e tão 

pouco, eliminar a reincidência prisional brasileira. Porém, visa conscientizar o governo, 

os indivíduos e a sociedade de que por meio da efetivação do direito fundamental à 

educação, pode-se reduzir índices progressivos de reingressos. Com a efetivação da 

educação de qualidade é viável reinserir parcela da população encarcerada ao mundo 

profissional. Partindo das considerações iniciais é possível constatar que a privação da 

liberdade de forma única e exclusiva não favorece a reinserção, tendo em vista que assim 

que o apenado for posto em liberdade irá voltar a sociedade praticando o que sabe ou 

aprendeu a fazer. Isto é, atividades ilícitas, como, por exemplo, furto, roubo etc. No 

entanto, é primordial romper essa ligação entre o preso e o mundo do crime, fazendo com 

que o apenado transcenda o encarceramento, preparando-o para os desafios profissionais.  

Primordial mencionar que a educação é garantia constitucional e um dever do 

Estado, sobretudo aos presos, pois é garantido a este o ensino fundamental nas 

penitenciárias, conforme artigo 18 da LEP: O ensino de 1° grau será obrigatório, 

integrando-se no sistema escolar da unidade. Ainda a redação do art. 17 da Lei 7.210/84 

menciona “a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação 

profissional do preso e do internado”, ou seja, o sistema prisional deve oferecer ao 

recluso, medidas necessárias para melhorar a instrução educacional que já possuem. Além 

disso, conforme art. 205 da Carta Magna deverá ser incentivada e promovida por aqueles 

que colaboram com a sociedade e com o exercício da cidadania.  

Nesse sentido, Mirabete menciona que “a assistência educacional deve ser uma 

das prestações básicas mais importantes não só para o homem livre, mas também àquele 
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que está preso, constituindo-se, neste caso, em um elemento do tratamento penitenciário 

como meio de reinserção social” (MIRABETE, 2007, p. 75). 

A tarefa do Estado não se resume simplesmente a propiciar a instrução 

dos presos em sua alfabetização, mas proporcionar-lhes o ensino por 

todo o 1º grau, evidentemente tendo-se em conta as limitações 

decorrentes da limitação da pena que lhes for imposta. Assim, os 

sentenciados presos sem instrução de primeiro grau têm o direito, como 

qualquer pessoa, de recebê-la do Estado (MIRABETE, 2007, p. 76). 

Através da diminuição dos níveis de analfabetismo, a capacidade educacional e 

profissional do apenado aumenta, e, consequentemente, as oportunidades de almejar e 

obter atividades profissionais quando egresso. Portanto, é no período de cumprimento da 

pena privativa de liberdade em que o apenado deverá receber o devido tratamento e 

assistência, visando à concretização de objetivos profissionais. O ensino profissional que 

deveria ser oferecido nos presídios e penitenciárias é nivelado à iniciação e ao 

aperfeiçoamento técnico. 

Determina-se na lei, também, que o ensino profissional, este 

facultativo, seja ministrado em nível de iniciação ou aperfeiçoamento 

técnico. A assistência educacional tem hoje extensão em profundidade 

maior que há alguns anos, já que não só se ocupa dos aspectos 

educativos tradicionais, mas também se estende a atividades de 

formação profissional e de índole cultural (MIRABETE, 2007, p. 77). 

Então, diante das considerações acima, cabe mencionar que ao iniciar o 

cumprimento da pena privativa de liberdade, o apenado deve passar por uma avaliação 

de suas capacidades, a fim de realizar-se a sua instrução profissional. Entretanto, é dever 

do Estado viabilizar meios de executar tais medidas ressocializadoras, a fim de aumentar 

os índices de egressos, resultando na diminuição da reincidência criminal. 

Vale mencionar, ainda, o desastroso índice de presos envolvidos com atividades 

educacionais, dado que de acordo com Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias - Infopen, Junho/2016 -, 12% da população prisional no Brasil e, apenas, 

07% dos presos do Rio Grande do Sul estão envolvidos em algum tipo de atividade 

educacional, entre aquelas de ensino escolar e atividades complementares. A reinserção 

social necessita de grandes vínculos regeneradores, os quais sem dúvida, um deles é a 

efetivação da educação no sistema prisional, visto que é uma passagem promissora para 

que o apenado se torne um egresso do “mundo” do crime, e assim com êxito retorne ao 

convívio em sociedade. 
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O objetivo é de que o preso receba os tratamentos e assistências capazes de 

transformar o seu modo de vida ao deixar o penitenciário, ou seja, reformular, de maneira 

íntegra e qualificadora, o intelecto do apenado, assim como buscar caminhos acessíveis 

da sociedade. Para Durkheim, hoje é incontestável, que a maior parte de nossas ideias e 

de nossas tendências não é elaborada por nós, mas vem de fora, elas só podem penetrar 

em nós, impondo-se (DURKHEIM, 2007, p. 04). 

Entretanto, diante dos erros em que a sociedade está se acostumando a viver, a 

falha educacional é um dos fatores que levaram ao ágil e expressivo aumento da 

criminalidade no Brasil, em especial ao Estado do Rio Grande do Sul, objeto. Isso é 

verificado pelo gráfico, atualizado em janeiro de 2019 no site da Susepe – RS, o qual 

apresenta índice expressivo de presos dos quais não possuem sequer ensino fundamental 

completo. 

 
Fonte: Sistema IBM Cognos Analytics em 01/01/2019 – DPLAN 
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Fonte: Sistema IBM Cognos Analytics em 01/01/2019 – DPLAN 

 

É evidente que não se pode alterar o fluxo da sociedade, precipuamente, mas ainda 

é válida a aplicação de assistência educacional para os reclusos do sistema prisional, dado 

que como observado acima 61,4% dos homens e 53,5% das mulheres que, atualmente, 

estão presos possuem ensino fundamental incompleto, e apenas 0,9% dos homens e 1,5% 

das mulheres possuem ensino superior. O restante, quase que na totalidade, são pessoas 

que não tiveram condições de concluir os estudos por razões variadas, inclusive por terem 

sido iniciadas no crime ainda cedo. Com isso, percebe-se que quase a totalidade do 

sistema prisional não possui grau de escolaridade satisfatório para concorrer de forma 

eficaz no mercado de trabalho. Ainda, infere-se do gráfico apresentado que quanto maior 

o intelecto do indivíduos menor a probabilidade de envolvimento em crimes. Diante 

disso, pode-se deduzir, então, que a educação está diretamente ligada aos índices 

alarmantes de criminalidade. 

Outro aspecto interessante e relevante a ser considerado é o perfil da população 

penitenciária do Estado do Rio grande do Sul, que segundo os dados fornecidos pela 

Susep, a maior parte da massa carcerária é composta por jovens: Homens entre 18 a 24 

anos (23%), 25 a 29 anos (21%), 30 a 34 anos (19%), 35 a 45 anos (25%), 46 a 60 anos 

(10%) e com mais de 60 anos de idade (2%). Esses dados não são diferentes entre as 

mulheres, pois de 18 a 24 anos (16%), 25 a 29 anos (18%), 30 a 34 anos (18%), 35 a 45 

anos (30%), 46 a 60 anos (16%) e com mais de 60 anos de idade (2%)(SUSEPE, 2019). 

Logo, nota-se que as pessoas que mais cometem crimes são jovens, com a faixa etária em 
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que deveriam estar em escolas, em universidades ou cursos profissionalizantes. Portanto, 

é extremamente fundamental desenvolver dentro das penitenciárias projetos educacionais 

que estimulem a conscientização dos apenados, fazendo-os perceber a importância que o 

estudo terá a fim de mudar sua atual situação emocional, econômica e social. Afinal, só 

tem escolhas na vida quem tem o poder de ter sobre o que escolher, segundo Amartya 

Sen. 

Diante do exposto, seria a educação um das melhores ferramentas e direito do 

preso para a inversão dos índices criminais? Segundo Nelson Mandela “a educação seria 

a melhor arma é a mais poderosa a que se teria para se usar a fim de mudar o mundo”. 

Pois bem, certamente não seria a única, mas uma das mais eficazes para alterar a realidade 

dos detentos brasileiros. 

Para isso se faz necessário o desenvolvimento de programas educacionais dentro 

do sistema penitenciário voltados para Educação básica de Jovens e Adultos que visem 

alfabetizar e, sobretudo, trabalhar para a construção da cidadania do apenado. Nesse 

sentido, segundo Gomes (2010), conforme citado por Santos (2015, p. 06), propõe 

algumas mudanças para o melhoramento da reeducação e da estrutura dos presídios 

ressaltando que:  

(...) É preciso investir na reeducação e na estrutura do Sistema Prisional, 

a qual nunca se investiu com seriedade, não é usurpando os Direitos 

Humanos que atingirão os objetivos previstos nas sanções aplicadas aos 

mesmos. As prisões, porém, devem ser reformuladas com a criação de 

oficinas de trabalho, com o envolvimento da escola e terapias que 

envolvam o preso a repensar suas atitudes diante da sociedade e dele 

próprio. A pena deve ser usada para a ressocialização desse indivíduo e 

não para intimidá-lo. Além disso, temos consciência de que o poder 

dominante priva o homem da educação, saúde e moradia, contribuindo 

cada vez mais para as diferenças sociais e o aumento nos índices de 

criminalidade (GOMES, 2010, p. 3). 

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o preso é tão cidadão quanto aquele 

que nunca cometeu nenhum crime ou ato infracional, apesar da perda provisória de alguns 

direitos, como por ex. a liberdade, o apenado deve, apenas, pagar pela falha perpetrada 

e ser organizado para ter melhores condições de não mais cometê-los. Para que haja essa 

preparação, a melhor escolha é utilizar os mesmos mecanismos já usados na formação do 

cidadão comum, ou seja, educação para que posteriormente esteja apto a concorrer de 

forma igualitária no campo laboral, até porque a falta desses elementos contribui ainda 
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mais para a ocorrência da atitude criminosa. O Estado deve levar em conta que o 

presidiário deve deixar a prisão em melhores condições do que quando entrou inclusive 

no que tange a preparação intelectual e profissional, para melhor conseguir sua 

ressocialização. 

Nessa esteira, Silva e Moreira afirmam que: 

Enquanto prevalecer a concepção de prisão como espaço de 

confinamento, de castigo, de humilhação e de estigmatização social a 

Educação não terá lugar na terapia penal, limitando-se a ser, como 

efetivamente é, apenas mais um recurso a serviço da administração 

penitenciária para ocupar o tempo ocioso de alguns poucos presos e 

evitar que se envolvem em confusões. (SILVA; MOREIRA, 2006, p. 

13). 

Enfim, a educação é fator essencial a fim de auxiliar o Estado no objetivo 

primordial da pena, ou seja, a efetiva punição pelo delito cometido, e, ainda, visar a 

reinserção do preso pós-pena, ou seja, com o mundo fora dos muros e das grades. Pois, 

como se verificou no gráfico, apresentado no site da Susepe, o índice de retorno ao cárcere 

é preocupante, pois atinge percentual de 71,4% no total entre homens e mulheres. 

Portanto, Políticas Públicas são necessárias a fim de efetivar tais medidas. As Políticas 

Públicas, são importantes, pois muitos presos retornam ao sistema prisional devido à falta 

de oportunidade e emprego, visto que conforme relatos de presidiários, no livro do 

Dráuzio Varela, quando questionados sobre o que fariam após saírem do presídio, muitos 

responderam que, provavelmente, voltaram a praticar delitos, haja vista que não saberiam 

o que fazer além da vida de crimes. Nessa linha, o médico, Dráuzio Varella (2002) cita 

as palavras de Sérvulo, um presidiário do Carandiru, que afirma “[...] a cadeia seria menos 

perigosa, com essas mentes malignas ocupadas”. 

Nesse mesmo viés, Foucault (1996), em Vigiar e Punir exprime com clareza os 

malefícios da ociosidade para a ocupação carcerária. Referindo-se a experiência da 

penitenciária de Gloucester, o autor cita: “Lá, sem ocupação, sem nada para distraí-lo, à 

espera e na incerteza do momento em que será libertado (o prisioneiro passa) longas horas 

ansiosas, trancado em pensamentos que se apresentam ao espírito de todos os culpados”. 

Portanto, os detentos quando estão cumprindo a sanção legal imposta, não têm elevadas 

expectativas ao que os esperam após saírem da penitenciária, às vezes pela falta de 

dinamismo oferecido em tal estabelecimento, ou por fatores pessoais.  
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Diante disso, é possível com a educação obter-se êxito no processo de reinserção 

dos presos em sociedade. Acrescenta-se, ainda, a importância em conscientizar as 

empresas em deixar certos preconceitos em relação aos ex- apenados, e, 

consequentemente, ofertar empregos a estes. Portanto, a reincidência pode ser diminuída, 

consideravelmente, com o apoio sociedade e do estatal, visando não só a queda da 

criminalidade, mas também, a reinserção dos apenados. 

 

CONCLUSÃO 

A sociedade, de modo geral, requer como resposta do Ente Estatal a prisão dos 

infratores. Algo totalmente aceitável, porém o que é reprovável é a carência de condições 

mínimas em que os presídios se encontram, desrespeitando direitos fundamentais básicos, 

como a Dignidade e ao acesso à educação. Apesar dos apenados terem cometido crimes 

estes não deixaram de serem Seres Humanos e, portanto, titulares de garantias mínimas, 

como higiene, educação, saúde etc. 

Portanto, conclui-se, que as atuais cadeias estão longe de serem ambientes 

apropriados para uma futura reinserção do preso na sociedade. Pois bem, apesar da 

situação caótica, há institutos fundamentais como o da educação que possibilita diminuir 

índices de reincidências progressivos. Haja vista que, por meio da educação, os presos 

estariam mais aptos a concorrerem no mundo profissional a fim de buscar atividades 

lícitas. Logo, para que isso seja vislumbrado é preciso esforços do Governo, Estado, 

sociedade e indivíduos, porquanto de um jeito ou de outro aquele preso conviverá com a 

sociedade em algum momento pós-pena. Desse modo é responsabilidade de todos, tentar 

devolver esse preso para o convívio social em condições de reinserção no trabalho e na 

família. Só assim o País começará a abrir escolas ao invés de presídios. 
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CAPÍTULO V 

A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO EM 

TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19 

 
Tatiane Carneiro Cardoso dos Passos22; Marcio Bonini Notari23.  

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.12-05 

 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar como está sendo efetivamente 

garantido o acesso à educação, tendo em vista que é um direito humano fundamental e 

social, sendo então a problemática deste trabalho, tendo em visto que a mesma passou a 

ser realizada de forma remota durante as medidas de prevenção contra o vírus da Covid-

19. A metodologia utilizada para esse trabalho é a revisão bibliográfica com a utilização 

do método científico hipotético dedutivo. O pressuposto do presente trabalho envolve a 

previsão normativa constitucional quanto à responsabilidade compartilhada e solidária 

entre Estado, Família e Sociedade no processo educacional das crianças e jovens, 

principalmente diante das medidas adotadas para o enfrentamento e combate a Covid-19, 

que resultou no ensino remoto, o qual gerou controvérsias no tecido social, em especial, 

quanto a reivindicação dos pais e da sociedade para o retorno das aulas presenciais.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Tecnologia. Covid-19. Responsabilidade solidária. 

 

THE SOLIDARITY RESPONSIBILITY OF THE RIGHT TO EDUCATION IN 

TIMES OF A COVID-19 PANDEMIC 

ABSTRACT: This article aims to analyze how access to education is being effectively 

guaranteed, considering that it is a fundamental and social human right, thus being the 

problem of this work, considering that it started to be carried out remotely during Covid-

19 virus prevention measures. The methodology used for this work is the literature review 

using the hypothetical deductive scientific method. The presupposition of this work 

involves the constitutional normative provision regarding the shared and solidary 

responsibility between the State, Family and Society in the educational process of 

children and young people, especially in light of the measures adopted to confront and 

combat Covid-19, which resulted in remote teaching , which generated controversies in 

the social fabric, in particular, regarding the demands of parents and society for the return 

of in-person classes. 

KEYWORDS: Education. Technology. Covid-19. Joint liability. 
 

INTRODUÇÃO 

Sabe-se que a educação é um direito fundamental, social e subjetivo, como 

disposto na Constituição Federal de 1988, sendo assim, a educação tem como objetivo o 

 
22 Graduada em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação do Vale do Juruena - AJES. Bacharelanda em Direito, 

na Faculdade do Vale do Juruena – AJES – Juína/Mato Grosso. E-mail: tatiane.passos.acad@ajes.edu.br  
23Mestre em Direitos Sociais e Políticas Públicas pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Professor e Coordenador do 

Curso de Direito da Faculdade do Vale do Juruena – AJES – Juína/Mato Grosso. E-mail: marciobnotari@gmail.com  
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pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho, sendo o Estado, a família e a sociedade os responsáveis pela promoção de tal 

direito. 

Ocorre que no final de 2019, foi confirmado o primeiro caso da COVID-19 em 

Wuhan na China, que a princípio não havia recebido esse nome e por suas características 

serem muito parecidas com a epidemia causada pelo SARS em 2002 o mesmo vírus 

provocou alguns transtornos. Não demorou muito tempo para que esse vírus se espalhasse 

para mais países, chegando ao Brasil no final de fevereiro de 2020 e o que resultou em 

várias ações governamentais, com medidas de restrições como é o caso do isolamento 

social que resultou no fechamento temporário de muitas instituições inclusive da rede 

educacional o que colocou em evidência uma disparidade no acesso à educação. 

Medidas tomadas para darem sequência no ano letivo com o intuito de minimizar 

ao máximo o prejuízo educacional, como por exemplo, o uso das tecnologias como 

ferramentas de apoio ou mesmo sendo a base para dar continuidade a educação durante 

esse período de incertezas trazidos pela COVID-19, além de intensificar a desigualdade 

social, pois em decorrência do vírus muitos alunos não conseguiram prosseguir em seus 

estudos por não dispor de acesso à internet e as ferramentas tecnológicas necessárias para 

acessarem as aulas online utilizando-se de materiais impressos. 

Surge então a problemática deste trabalho, pois, a educação é caracterizada como 

um direito humano fundamental e social, sabendo disso cabe então analisar: Como está 

sendo efetivado esse direito tendo como princípio a corresponsabilidade entre Estado, 

Família e sociedade diante do atual cenário vivenciado com a pandemia da Covid-19? 

Assim, o objetivo do presente trabalho será analisar a responsabilidade do direito 

à educação é solidária entre o Estado, a Família e a Sociedade acerca desse direito humano 

e fundamental, ao menos em realidade brasileira, por expressa previsão constitucional e 

infraconstitucional, como corresponsáveis solidariamente pela garantia do acesso à 

educação, especialmente, em tempos de pandemia do Covid-19, em razão do sistema 

híbrido adotado por escolas, faculdades e universidades, o que aumentou  

significativamente essa conjunção e atribuição de responsabilidades, sem a centralização 

por parte do Estado.  
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O método adotado na consecução será de natureza bibliográfica, quanto ao 

método de abordagem a ser adotado no seu desenvolvimento será o hipotético-dedutivo, 

tendo pressuposto argumentos gerais (premissa maior) para argumentos particulares 

(premissa menor); enquanto o procedimento será analítico. 

 

 O REFLEXO DA PANDEMIA DA COVID-19 NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

No Brasil, assim como os demais setores afetados pela Covid-19, a educação 

também teve seu planejamento do ano de 2020 comprometido de forma significativa a 

partir de março.  

O processo educacional se tornou um ambiente instável com várias medidas 

publicadas em instrumentos legais e normativos que ora entram em vigor e diante de 

novas descobertas sobre a Covid-19 deixam de vigorar, porém, na seara educacional, o 

que se sabe é que a educação tem que acontecer, mas como acontecerá é o que se busca 

por meio de pareceres e resoluções municipais, estaduais e federal.24 

O ensino aqui no país, que antes da pandemia da Covid-19, ou seja, até março de 

2020, era presencial em ambientes físicos, hoje, acontece na forma presencial em 

ambientes virtuais, conhecida como aulas síncronas em que professores e alunos estão 

presentes, concomitantemente, no mesmo espaço virtual, como também de forma 

assíncrona e/ou a distância por meio de plataformas de ensino ou com a impressão de 

materiais didáticos em forma de apostilas. 

Assim, despertando a reflexão sobre a efetivação do Direito à Educação com 

relação a corresponsabilidade entre Estado, Família e Sociedade podendo ser considerada 

o tripé da educação básica, visto que logo no início do enfrentamento da pandemia, houve 

uma paralisação na educação básica e superior, mesmo que temporária, provocando 

mudanças drásticas no processo de ensino, em níveis nacionais e internacionais. 

Nota-se que essa paralisação ocorreu devido às medidas para o enfrentamento da 

Covid-19 com o intuito de conter a propagação do vírus. Medidas estas que restringiram 

a quantidade de pessoas em ambientes fechados, promoveu o isolamento e o 

 
24 VIEIRA, Márcia de Freitas e SILVA, Carlos Manuela Seco. A Educação no contexto da pandemia de COVID-19: 

uma revisão sistemática de literatura. Revista Brasileira de Informática na Educação - RBIE, 28, 2020, 1013- 1031.  
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distanciamento social, grande parte do setor terciário passou a ser executado na 

modalidade de home office25, inclusive a educação, o qual gerou grande desconforto aos 

que diretamente estão ligados à promoção da educação como é o caso dos gestores, 

professores, comunidade interna e externa das escolas e também da sociedade em geral 

O art. 14 da Lei 9394/96, estabelece que: 

Art. 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as 

suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I - Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola;  

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalente. 

No entanto, em nada adianta previsão normativa infraconstitucional no sentido de 

possibilitar uma gestão pública compartilhada no processo educacional, e os instrumentos 

jurídicos criados ao longo do tempo, que permitam o exercício da cidadania no ambiente 

escolar, se aqueles que estão aptos e legitimados a fazê-lo não participarem desses 

espaços de deliberação.  

Em pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE, 

denominado PENSE (Pesquisa Nacional de Saúde Escolar), feito no ano de 2015, 

mostrou certa preocupação, em razão dos pais ou responsáveis pelos filhos, com idade 

entre 13 a 17 anos, não acompanha e nem supervisiona o desenvolvimento educacional 

dos filhos.26 

Conforme os dados feitos pela entidade, constatou-se que o percentual de  27,35% 

por cento dos pais não têm conhecimento quanto a ausência dos filhos a escolha, num 

lapso de tempo de 30 (trinta) dias. Já  outros pais não têm informação sobre o tempo livre 

dos jovens, num percentual de 20,5% (por cento)27.  

Além disso,  segundo a pesquisa, 51,35% (por cento), dos pais e responsáveis, não 

costumam verificar o cumprimento das tarefas escolares, e o percentual de 32,9% (por 

cento), não atendem às demandas escolares dos filhos28. Sendo assim, não podemos 

 
25 Tradução: Trabalho em casa. 
26 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICAS.  Pesquisa nacional de saúde do escolar : 2015 / 

IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais: Rio de Janeiro : IBGE, 2016, p. 45. 
27 Ibidem, p.45. 
28 Ibidem. 
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olvidar a importância da união entre a escola e família, especialmente, a participação 

desta última, cuja educação dos filhos, apesar de estar centralizada no sistema educacional 

e no poder público, é importante não haver a terceirização, por parte dos pais, quanto a 

sua quota parte de responsabilidade para as escolas. 

A educação não é dever apenas do Estado, mas sim há uma corresponsabilidade 

entre o Estado a família e a sociedade, assim também vemos essa mesma abordagem na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) em seu art. 2º, in verbis: 

Art. 2º - A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Aqui vemos a família em destaque seguido do Estado, pois entende-se que o 

primeiro espaço de educação é o seio familiar, assim como, entendida que nesse contexto 

o responsável pela socialização do indivíduo, atuando como mediadora principal dos 

padrões, modelos e influências culturais29 é a família; desta forma, indo ao encontro do 

art. 205 da Constituição Federal, o dever de educar não cabe apenas ao Estado, mas sim 

há uma corresponsabilidade em primeiro momento entre Estado e família, o que está 

previsto no art. 1º da LDBEN que afirma: 

Art. 1º - A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.(grifo 

nosso) 

Ora, se a educação é responsável pelo desenvolvimento pleno do cidadão para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, bem corrobora os direitos 

fundamentais, ao menos de forma geral, podem ser considerados concretizações das 

exigências do princípio da dignidade da pessoa humana. (SARLET, 2011, p. 28) 

Desta forma, tanto a Constituição Federal como também a Lei de Diretrizes 

Básicas da Educação Nacional, afirmam a corresponsabilidade entre Estado família e 

sociedade no desenvolvimento pleno dos cidadãos.No contexto desencadeado pela 

pandemia da Covid-19, vemos de um lado os planejamos educacionais sendo 

 
29 DESSEN, Maria Auxiliadora e POLONIA, Ana da Costa. A Família e a Escola como contextos de desenvolvimento 

humano. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/paideia/a/dQZLxXCsTNbWg8JNGRcV9pN/?lang= pt & 

format=pdf>. Acesso em: 15 out 2021. 

https://www.scielo.br/j/paideia/a/dQZLxXCsTNbWg8JNGRcV9pN/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/paideia/a/dQZLxXCsTNbWg8JNGRcV9pN/?lang=pt&format=pdf
https://www.scielo.br/j/paideia/a/dQZLxXCsTNbWg8JNGRcV9pN/?lang=pt&format=pdf
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desorganizados em questão de dias, do outro lado vemos pais e/ou responsáveis que 

tiveram suas rotinas transformadas com os filhos em casa 24h consecutivas. 

Neste ínterim, buscando por possíveis soluções diante da repentina quebra dessa 

rotina, o que não pode ser pensado logo de imediato, mas em busca de minimizar o 

prejuízo educacional com a adoção das plataformas digitais e o sistema de apostila na 

educação básica; no ensino superior, optou-se por salas de aula virtuais, sendo acessadas 

pelos alunos via computadores, notebooks, celulares e outros meios tecnológicos. Assim, 

o que antes era um ambiente de diversão, lazer ou extensão do processo de aprendizagem 

passou a ser, também, ambiente de trabalho e ambientes educativos diretamente ligados 

à relação aluno/professor. 

Diante dessas mudanças no ambiente educacional em meio a um período nada 

convencional há aqui também além das dificuldades com o isolamento social, a 

dificuldade em acessar esses meios tecnológicos por parte dos alunos e/ou professores, 

afinal não são todos que têm acesso a equipamentos tecnológicos, distribuição de internet 

ou até mesmo, conhecimento para o manuseio destas ferramentas. 

O que nos leva a refletir sobre a educação no âmbito jurídico, pois é sabido que a 

educação é um direito constitucional previsto no art. 6ºjuntamente com outros direitos 

sociais, notadamente, o art. 205 da Constituição Federal, o qual determina esse direito 

como dever do Estado, da Sociedade e da Família; assim, o dever corresponde a 

responsabilidade solidária e compartilhada citados no dispositivo para garantir o acesso 

à Educação, assim como discorre que a sociedade é co responsável nesse processo com a 

função de promover e incentivar o desenvolvimento da pessoa. 

Para que possamos entender melhor essa relação de dever entre o Estado, a 

Família e a Sociedade no processo educacional iremos tratar no subcapítulo a seguir sobre 

o direito educacional no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

O DIREITO À EDUCAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

Para que o direito educacional seja efetivamente exercido em âmbito nacional, o 

mesmo está alicerçado como um direito fundamental previsto no capítulo II Dos Direitos 

Sociais no Título II Dos Direitos e Garantias Fundamentais de nossa Constituição Federal 

de 1988. Como já mencionado no subcapítulo anterior, a educação não é apenas dever do 



 
 
 
 
 

 80  

 

Estado ou seja ela também é dever da família além de ser também, obrigação da sociedade 

à promoção da mesma o que resulta num tripé educacional. Ensina Ingo Sarlet:  

A Constituição Federal, consoante já referido, foi a primeira na história 

constitucional brasileira a prever um título específico para os chamados 

direitos e garantias fundamentais – Título II –, onde foram também 

consagrados direitos sociais básicos e de caráter mais geral, bem como 

foi previsto um extenso elenco de direitos dos trabalhadores, 

igualmente sediado no capítulo dos direitos sociais. Embora na 

evolução constitucional precedente já houvesse previsão de algumas 

normas – especialmente no âmbito da ordem social e econômica da 

Constituição – versando sobre justiça social e mesmo de alguns direitos 

sociais (com destaque para os direitos dos trabalhadores), foi apenas no 

texto promulgado em 05.10.1988 que os direitos sociais foram 

efetivamente positivados na condição de direitos fundamentais, pelo 

menos de acordo com expressa previsão do texto constitucional. 

(SARLET, 2019, p. 786) 

A Educação é um direito fundamental, e por tanto deve ser vista e trabalhada como 

tal, ou seja, sem nenhuma discriminação ou exclusão, sendo um direito inerente ao ser 

humano sem distinção de cor, raça, credo, sexo e idade, conforme previsto no artigo 5º, 

caput da Constituição. 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes:(grifo nosso) 

Posto isso, nota-se que há uma preocupação por parte de nossa Constituição em 

garantir uma vida digna e para isso justificou a exigibilidade de determinadas prestações 

assim como também evidencia a intangibilidade de determinados direitos, dentre eles está 

o direito à educação. No que tange a dignidade humana que não são apenas os direitos 

individuais que constituem cláusulas pétreas, mas também as demais categorias de 

direitos constitucionais, na medida em que sejam dotados de fundamentalidade 

material.”(BARROSO, 2018, p. 116) 

Ainda, nesse sentido, o conceito de mínimo existencial é visto como sendo o 

conjunto de condições materiais essenciais e elementares cuja presença é pressuposto da 

dignidade para qualquer pessoa, ou seja, dentro dos direitos sociais fundamentais temos 

o mínimo existencial que deve ser garantido e o não cumprimento é um desrespeito ao 

mandamento constitucional, pois entende que as garantias fundamentais estão 

diretamente ligadas a manutenção da sociedade e a preservação da vida. 
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Assim como discorre Barroso sobre os direitos sociais que na doutrina atual 

desenvolveu o conceito de mínimo existencial com o sentido que expressa o conjunto de 

condições materiais essenciais e elementares cuja presença é pressuposto da dignidade 

para qualquer pessoa. e caso alguém esteja ou viva abaixo deste nível, temos então um 

desrespeito ao mandamento constitucional. 

Esses direitos sociais fundamentais são protegidos contra eventual pretensão de 

supressão pelo poder reformador. Também em relação aos direitos políticos, certas 

posições jurídicas ligadas à liberdade e à participação do indivíduo na esfera pública são 

imunes à ação do constituinte derivado. E mesmo os direitos difusos, como alguns 

aspectos da proteção ambiental, são fundamentais, por estarem direta e imediatamente 

ligados à preservação da vida. 

Conforme a Constituição Federal de 1988, é perceptível que o art. 6.º, onde estão 

sediados os direitos sociais básicos, sem prejuízo dos direitos específicos dos 

trabalhadores e outros direitos sociais previstos em outros dispositivos constitucionais, 

insere-se num contexto mais amplo no plano constitucional. Com efeito, o Preâmbulo já 

evidencia o forte compromisso com a justiça social, comprometimento este reforçado 

pelos princípios fundamentais elencados no Título I da Constituição Federal, dentre os 

quais se destaca a dignidade da pessoa humana prevista no art. 1.º, inciso III, positivada 

como fundamento do próprio Estado Democrático de Direito. 

Muito embora o preâmbulo não tenha força normativa, isto é, não é uma norma 

constitucional propriamente dita, uma vez que desprovido de força cogente e, vale 

ressaltar, que sequer cabe controle de constitucionalidade na forma difusa ou concentrada. 

Também, ainda faz menção a palavra Deus, no entanto, não implica dizer que o Brasil 

adotou uma religião oficial, em razão da laicidade do Estado.  

Assim, o preâmbulo de uma Constituição, na visão da doutrina, é definido como 

um documento intencional do diploma, o qual  entende-se como sendo uma certidão de 

origem e legitimidade do novo texto e uma proclamação de princípios, demonstrando a 

ruptura com o ordenamento constitucional anterior e o surgimento jurídico de um novo 

Estado. É de tradição, ao menos no Direito Constitucional brasileiro e, portanto, deve 

constar os antecedentes e enquadramento histórico da Constituição em si, bem como suas 

justificativas e seus grandes objetivos e finalidades. (MORAES, 2020, p. 77)  
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A palavra preâmbulo na forma latina praembulus tem sentido de "que vai adiante". 

Onde o prefixo “prae” significa antes, ante ou diante, por causa de, e o "ambulus" 

significa andar, caminhar, passear ou transitar. Portanto, conclui-se que prae + ambulo 

significa “o que caminha antes” No preâmbulo da Constituição são inseridas informações 

relevantes sobre a origem da Constituição e os valores que guiaram a feitura do Texto. É 

da tradição brasileira que os diplomas constitucionais sejam antecedidos de um 

preâmbulo, em linha com o que acontece também em vários outros países. 

A busca da justiça social, portanto, o compromisso com a realização dos direitos 

sociais, guarda sintonia com os objetivos fundamentais da República elencados no art. 3.º 

da CF, que estabelece como norte, dentre outros, a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, assim como a erradicação da pobreza e da marginalização, além da 

redução das desigualdades sociais. (SARLET, 2019, p. 788) 

Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 

distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 

consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 

participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em 

comunhão com os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres 

que integram a rede da vida. 

A Constituição de 88, interpretada à luz do seu sistema e da moralidade crítica, 

endossa a ideia de que o Direito e o Estado existem para a pessoa, e não o contrário. A 

pessoa, nesse sentido, tem um valor intrínseco, e não pode ser instrumentalizada. Isso 

vale para absolutamente toda e qualquer pessoa, não importa o seu status social, ou os 

atos heroicos ou hediondos que tenha porventura praticado: todos têm igual dignidade. O 

ser humano é concebido como um sujeito com capacidade para tomar decisões e o direito 

de fazê-lo, daí a garantia das liberdades individuais e da democracia (autonomias privada 

e pública). 

Nesse viés, o direito educacional além de ser um direito fundamental previsto na 

Constituição Federal de 1988, é também um direito social. O que torna esse olhar para a 
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efetivação deste direito ainda mais preocupante, pois é ele que norteará as futuras 

gerações, visto que todas as profissões estão ancoradas com o aprender e com a educação. 

Cabe salientar, que o direito à educação é um direito humano de segunda dimensão e/ou 

geração, tendo como finalidade a preparação do cidadão para o pleno exercício de sua 

cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho, ressaltando que a educação tem 

papel fundamental no desenvolvimento econômico do país. De acordo com Luís Roberto 

Barroso,  

Os direitos de primeira geração são os que correspondem ao Estado 

liberal, ligados à autonomia privada e à autonomia pública. Consistem, 

portanto, nos direitos à vida, à liberdade, à igualdade formal, bem como 

aos direitos de votar e ser votado. Já os de segunda geração consolidam-

se com o estado social e surgem em decorrência da industrialização com 

a luta por igualdade, os direitos trabalhistas, o direito à saúde, à 

educação, assistência social e à previdência e os direitos de terceira 

geração são aqueles que não são fruíveis individualmente, como a 

proteção do meio ambiente, o patrimônio histórico, o direito à paz, ao 

desenvolvimento e a autodeterminação dos povos. Vale ressaltar que 

por se tratar de gerações de direitos cumulativos e não excludentes uma 

da outra, alguns autores utilizam o termo dimensões dos direitos, em 

lugar de gerações.(BARROSO, 2020) 

Em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a prestação 

devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade específica de cada cidadão. 

Enquanto o Estado tem que dispor de um valor determinado para arcar com o aparato 

capaz de garantir a liberdade dos cidadãos universalmente, no caso podemos citar o 

direito social à saúde que hoje devido a pandemia está em evidência, por outro lado, deve 

dispor de valores variáveis em função das necessidades individuais de cada cidadão. 

Gastar mais recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de critérios 

distributivos para esses recursos (BARROSO, 2020). 

Assim, em razão da inexistência de suportes financeiros suficientes para a 

satisfação de todas as necessidades sociais, enfatiza-se que a formulação das políticas 

sociais e econômicas voltadas à implementação dos direitos sociais implicaria, 

invariavelmente, escolhas alocativas. Tais escolhas seguiram critérios de justiça 

distributiva, ou seja, o quanto disponibilizar e a quem atender, configurando-se desta 

forma como típicas opções políticas, as quais presumem-se como escolhas trágicas 

pautadas por critérios de macrojustiça (MENDES, 2012, p. 808). 
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Os direitos de segunda dimensão são os direitos sociais, que visam a oferecer os 

meios materiais imprescindíveis à efetivação dos direitos individuais. Também 

pertencem a essa categoria os denominados direitos econômicos, que pretendem propiciar 

os direitos sociais. Enquanto no individualismo, que se fortaleceu na superação da 

monarquia absolutista, o Estado era considerado o inimigo contra o qual se deveria 

proteger a liberdade do indivíduo, com a filosofia social o Estado se converteu em amigo, 

obrigado que estava, a partir de então, a satisfazer as necessidades coletivas da 

comunidade (TAVARES, 2020, p. 145). 

Tais direitos, produzem uma simbiose entre o Estado e sociedade, propiciando 

que a igualdade saia da esfera formal e adentre na esfera material, garantindo direitos a 

todos, principalmente àquela parte da população que é carente de recursos. Os direitos de 

segunda dimensão são os direitos sociais, culturais e econômicos, destinados às 

coletividades. Têm o objetivo de dar um caráter de universalidade às prerrogativas 

fundamentais dos cidadãos. Essa dimensão criou as garantias constitucionais. 

Ainda cabe ressaltar, que a segunda dimensão de direitos é caracterizada pelos 

direitos sociais, que visam a oferecer os meios materiais imprescindíveis, vale ressaltar, 

à efetivação dos direitos individuais. Também pertencem a essa categoria os 

denominados direitos econômicos, que pretendem propiciar os direitos sociais. Enquanto 

no individualismo, que se fortaleceu na superação da monarquia absolutista, o Estado era 

considerado o inimigo contra o qual se deveria proteger a liberdade do indivíduo, com a 

filosofia social o Estado se converteu em amigo, obrigado que estava, a partir de então, a 

satisfazer as necessidades coletivas da comunidade (TAVARES, 2020, p. 445). 

Também, vale mencionar, que a atual Constituição faz previsão expressa de 

proteção às crianças, aos adolescentes e aos jovens (nos termos da EC n° 65/2010), 

incluindo normas de direitos sociais, para tal. Nesse sentido, reza que é dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar a proteção integral com absoluta prioridade à criança, 

ao adolescente e ao jovem (nos termos da EC n° 65/2010), conforme o art. 227 da 

Constituição Federal (FERNANDES, 2020, p. 919). Assim, 

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
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forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão.(grifo nosso) 

Desta forma, temos no art. 227 da CF de 88 a determinação de responsabilidade 

da Família, sociedade e Estado em assegurar o direito à dignidade da criança, adolescente 

e do jovem, fica evidente e dispõe expressamente essa tríplice responsabilidade 

compartilhada. 

Sobre o dispositivo, é importante consignar o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal, no voto da lavra do Eminente Ministro Celso de Mello ( decano já 

aposentado da Corte), o qual destaca, , que a proteção aos direitos da criança e do 

adolescente, prevista no Art. 227, caput, e qualificado como sendo um dos direito sociais 

mais expressivos, porque subsume-se a noção dos direitos de segunda geração, cujo 

adimplemento impõe ao poder público a satisfação de um dever de prestação positiva, 

consistente num facere. O STF, considerada a dimensão política da jurisdição 

constitucional outros liberdades positivas, reais ou concretas30. 

A Constituição trata de um comportamento ético dos pais, em decorrência da 

própria responsabilidade parental e interesse superior da criação, para assegurar os 

direitos mencionados no texto constitucional, além de outras garantias como o respeito à 

integridade física e psíquica, auxílio material e sustento, proteção e se fazer presente na 

vida do filho. A conjugação de amor, ética e responsabilidade dos pais, para preparar os 

filhos (o), de forma satisfatória para a vida adulta (RAMOS, 2021, p. 475). 

É importante lembrar, que sobre a matéria da responsabilidade da Família, do 

Estado e da Sociedade já havia se manifestado o Supremo Tribunal Federal, em caso 

envolvendo a possibilidade dos pais dispensarem o ensino público, para proverem o 

ensino domiciliar dos filhos a partir da prática de homeschooling, tendo decidido a 

Suprema Corte, in verbis:  

EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL RELACIONADO À 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À EFETIVIDADE DA 

CIDADANIA. DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO E DA FAMÍLIA 

NA PRESTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. NECESSIDADE 

DE LEI FORMAL, EDITADA PELO CONGRESSO NACIONAL, 

PARA REGULAMENTAR O ENSINO DOMICILIAR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. A educação é um direito fundamental relacionado à 

 
30SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/constituicao.asp#2019.( RE 482.611, rel. min. Celso de Mello, j. 23-3-

2010, dec. monocrática, DJE de 7-4-2010).Acesso em: 13 de Nov. 2021.  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%28482611%2ENUME%2E+OU+482611%2EDMS%2E%29%28%28CELSO+DE+MELLO%29%2ENORL%2E+OU+%28CELSO+DE+MELLO%29%2ENPRO%2E%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas
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dignidade da pessoa humana e à própria cidadania, pois exerce dupla 

função: de um lado, qualificar a comunidade como um todo, tornando-

a esclarecida, politizada, desenvolvida (CIDADANIA); de outro, 

dignifica o indivíduo, verdadeiro titular desse direito subjetivo 

fundamental (DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA). No caso da 

educação básica obrigatória (CF, art. 208, I), os titulares desse direito 

indisponível à educação são as crianças e adolescentes em idade 

escolar. 2. É dever da família, sociedade e Estado assegurar à criança, 

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, a educação. A 

Constituição Federal consagrou o dever de solidariedade entre a família 

e o Estado como núcleo principal à formação educacional das crianças, 

jovens e adolescentes com a dupla finalidade de defesa integral dos 

direitos das crianças e dos adolescentes e sua formação em cidadania, 

para que o Brasil possa vencer o grande desafio de uma educação 

melhor para as novas gerações, imprescindível para os países que se 

querem ver desenvolvidos. 3. A Constituição Federal não veda de forma 

absoluta o ensino domiciliar, mas proíbe qualquer de suas espécies que 

não respeite o dever de solidariedade entre a família e o Estado como 

núcleo principal à formação educacional das crianças, jovens e 

adolescentes. São inconstitucionais, portanto, as espécies de 

unschooling radical (desescolarização radical), unschooling moderado 

(desescolarização moderada) e homeschooling puro, em qualquer de 

suas variações. 4. O ensino domiciliar não é um direito público 

subjetivo do aluno ou de sua família, porém não é vedada 

constitucionalmente sua criação por meio de lei federal, editada pelo 

Congresso Nacional, na modalidade “utilitarista” ou “por conveniência 

circunstancial”, desde que se cumpra a obrigatoriedade, de 4 a 17 anos, 

e se respeite o dever solidário Família/Estado, o núcleo básico de 

matérias acadêmicas, a supervisão, avaliação e fiscalização pelo Poder 

Público; bem como as demais previsões impostas diretamente pelo 

texto constitucional, inclusive no tocante às finalidades e objetivos do 

ensino; em especial, evitar a evasão escolar e garantir a socialização do 

indivíduo, por meio de ampla convivência familiar e comunitária (CF, 

art. 227). 5. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da 

seguinte tese (TEMA 822): “Não existe direito público subjetivo do 

aluno ou de sua família ao ensino domiciliar, inexistente na legislação 

brasileira”. (Recurso Extraordinário n.º 888815/2019. Relator Ministro 

Alexandre de Moraes.  DJE 01/08/2019 - ATA Nº 101/2019. DJE nº 

167, divulgado em 31/07/201931). 

O caso tratava sobre a prática educacional de homeschooling, em que os pais ou 

representantes legais (responsáveis), acabam assumindo a responsabilidade da escola e, 

em razão disso, não delegam o ensino às instituições formais (públicas ou privadas). 

Portanto, as aulas, nesse caso, poderão ser ministradas pelos próprios pais ou ainda, por 

professores contratados pelos pais para lecionarem em casa.  Desta feita, o eixo seria a 

 
31SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id= 

15340148604 & ext = .pdf. Acesso em 14 de nov. 2021. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340148604&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340148604&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340148604&ext=.pdf
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direção responsabilidade dos pais pelo ensino domiciliar, reconhecida por inúmeros 

países.   

Os pais de uma menina de 11 anos, no município de Canela, no interior do Rio 

Grande do Sul, realizaram pedido junto a Secretaria Municipal de Educação, com a 

finalidade de prover a educação da filha mediante ensino domiciliar. No entanto, o órgão 

municipal rejeitou o requerimento aos genitores, que acabam impetrando mandado de 

segurança perante a justiça comum estadual. Após a sentença prolatada, houve recurso ao 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, ao final, interpuseram o último 

recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral do caso.  

Abrindo a divergência, o Ministro Alexandre de Moraes, trouxe alguns elementos 

importantes, tais como: se conjugarmos os artigos referidos (Art. 205, 206, 207, 227, 228 

e 229 da CF/88), verifica-se que o artigo 205 da Constituição consagra a solidariedade 

entre Família/Estado no dever de educação, que, desde logo, apontado como mais 

abrangente que a questão do ensino, que, obviamente, está compreendido no sentido lato 

de Educação. 

Na visão do Ministro, há uma solidariedade no dever de fornecer a educação, tanto 

por parte do Estado, quanto pela família, a partir da leitura clara do Art. 205 da 

Constituição. Salientou ainda, que o Art. 227, reitera essa solidariedade (dever da família, 

da sociedade e Estado), em assegurar  à criança, adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, a educação32.  

Por conseguinte, na condição de Relator, o Ministro Alexandre de Moraes, ainda 

coloca que o dever compartilhado entre família e Estado no que tange a educação encontra 

previsão em outros dispositivos constitucionais, como por exemplo, o Art. 226 que trata 

da família como base da sociedade e o parágrafo 7.º desse artigo, que trata do 

planejamento familiar como livre decisão do casal33.  

Dessa maneira, tanto da formação formal, que é pedagógica e acadêmica, como 

também da formação moral, espiritual e de cidadania, a Família tem o dever solidário ao 

do Estado, não sendo um dever excludente do outro, pois a finalidade constitucional foi, 

 
32SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id= 

15340148604 & ext = .pdf. Acesso em 14 de nov. 2021. 
33SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id= 

15340148604 & ext = .pdf. Acesso em 14 de nov. 2021, p. 65. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340148604&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340148604&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340148604&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340148604&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340148604&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340148604&ext=.pdf
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exatamente, colocá-los juntos para, solidariamente, vencerem o grande desafio de uma 

educação melhor para as novas gerações, imprescindível para os países que se querem 

ver desenvolvidos. 

Então, com base nessa principiologia e em normas expressas do texto 

constitucional, não me parece que se possa afastar do núcleo principal e imprescindível à 

formação educacional das crianças, jovens e adolescentes, sua Família. Dessa maneira, 

tanto da formação formal, que é pedagógica e acadêmica, como também da formação 

moral, espiritual e de cidadania, a Família tem o dever solidário ao do Estado, não sendo 

um dever excludente do outro, pois a finalidade constitucional foi, exatamente, colocá-

los juntos para, solidariamente, vencerem o grande desafio de uma educação melhor para 

as novas gerações, imprescindível para os países que se querem ver desenvolvidos. 

A finalidade não foi criar uma rivalidade Estado/família, mas promover 

uma cooperação solidária, uma união de esforços que resultasse em 

maior efetividade na educação das novas gerações, até porque somente 

em Estados totalitários – e isso já ocorreu na História recente da 

humanidade - se afasta a família da educação e formação de suas 

crianças e adolescentes. Somente em Estados totalitários se impede a 

liberdade individual de participação na escolha do que ensinar, 

aprender; somente em Estados totalitários a educação e ensino são 

reservados exclusivamente nas mãos do Estado, retirando-se qualquer 

participação da família e da sociedade34. 

Na continuidade do seu voto, insta destacar que para o Relator, o viés democrático 

e, também, da proteção à criança e adolescente, nesse âmbito da solidariedade 

estabelecida pela Constituição, elencou o dever de educação entre família e Estado, tem 

como dupla finalidade a defesa integral dos direitos das crianças e dos adolescentes e sua 

formação em cidadania.  

Desta feita, a solidariedade constitucional exige a conjugação de esforços para que 

assim seja objetiva maior eficácia na educação, no cumprimentos dos princípios, regras 

e preceitos que a própria Constituição Federal estabeleceu de forma expressa, essa 

parceria que não pode ser afastada entre Família/Estado/Sociedade na educação lato 

sensu, ou seja, no ensino, valendo tanto para o ensino público ou privado, independente 

da espécie trilhada pela criança, jovem ou adolescente, exigindo a observância desses 

requisitos.  

 
34SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id= 

15340148604 & ext = .pdf. Acesso em 14 de nov. 2021, p. 66. 

http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340148604&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340148604&ext=.pdf
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15340148604&ext=.pdf
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É importante frisar, que a lei, por si só, não muda a realidade do indivíduo, porém 

orienta a sociedade quanto aos direitos, garantindo as exigências nela contidas. O Art. 

205, portanto, retrata o ideal de igualdade ganhando sentido em garantindo a igualdade 

do ponto de vista material, através de uma atuação do Estado. Assim, num estado 

democrático de direito, deverá realizar a plenitude o ser humano, bem como, qualificar-

se para o mercado de trabalho. A função tríplice estabelecida na constituição estará 

concluída e presente no processo educacional, em maior ou menor dimensão (MOURA, 

2021, p. 123). 

Nesse sentido, vale ressaltar quanto ao conteúdo do poder familiar, previsto no 

art. 229 da Constituição Federal, no sentido de que o poder de pais e mães resulta do 

dever social de garantir que as crianças por eles geradas sejam devidamente assistidas, 

criadas e educadas, independente de classe social, ou valores conservadores ou liberais, 

sendo princípio básico os pais se autodeterminarem nessa assistência, criação e educação 

de seus filhos (AMIN, 2018, p. 501). 

De tal modo que, em face do exposto, resta pacificado doutrinariamente a 

educação como um direito fundamental social de segurança geração, constituindo uma 

prestação positiva do poder estatal, que englobam também a garantia de direitos 

fundamentais e individuais, tendo em ambos, como objetivo assegurar a dignidade da 

pessoa humana e seu livre desenvolvimento, além de outras pautas de cunho econômico, 

tais como, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, assim como a 

erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução das desigualdades social, a 

construção da cidadania e o exercício para o trabalho, para se alcançar a igualdade 

material.   

 

CONCLUSÃO  

A pandemia do Covid-19, conforme analisado no presente trabalho, teve início na 

China (2019), na cidade de Wuhan, tendo se alastrado pelo mundo inteiro, causando uma 

série de mortes. No Brasil, chegou a registrar mais de 600 mil mortes, em virtude das 

graves violações promovidas pelo Estado Brasileiro, em razão do não incentivo ao 

descumprimento das normas de medidas sanitárias adotadas, especialmente, o tratamento 

precoce ineficaz e sem comprovação científica. 
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Sendo assim, a maior parte das medidas sanitárias tiveram iniciativas por parte 

dos governadores, inclusive, com ingresso de ações judiciais no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal, garantindo a autonomia, também dos prefeitos, que possibilitaram a 

adoção de medidas sanitárias contra o vírus da Covid-19, como o isolamento social, a 

suspensão de atividades de ensino, o fechamento de comércios, a circulação de pessoas  

e várias outras restrições, em apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS) em face dos atos 

omissivos e comissivos do Governo Federal. 

No setor educacional não foi diferente, também tiveram que ser adotadas medidas 

para conter o problema da saúde pública no país. Isso porque, o risco de contágio de 

alunos e professores em decorrência do vírus, teve fortes consequências em relação ao 

ensino no Brasil, seja na rede pública ou privada. No entanto, com a possibilidade de dar 

sequência das aulas e, por reflexo, a continuidade no ano letivo a fim de diminuir o 

impacto e prejuízos causados no processo educacional, recorreu-se ao uso de novas 

tecnologias como instrumentos que possibilitam-se a conciliação entre o direito à saúde 

e a educação, durante essa atmosfera de incertezas sobre quais medidas a serem tomadas. 

De outro modo, uma vez cumprindo o Estado, com um papel mínimo de acesso, 

também, dentre os objetivos que norteiam esse trabalho, identificou-se a responsabilidade 

constitucional não apenas do Poder Público, mas também da família e da sociedade, a 

partir do Art. 205 da Constituição Federal. De modo que, a família ganha importância no 

processo de aprendizagem e ensino, uma vez que junto com o Estado, detém uma 

corresponsabilidade em relação aos filhos, o que requer uma união de esforços de forma 

compartilhada entre professores, secretarias, governos, coordenadores, comunidade 

escolar, pais, filhos e a própria sociedade civil. 

Pode ser observado que a responsabilidade tripartite e solidária entre o Estado, a 

Família e a Sociedade acerca do direito humano e fundamental à educação, prevista 

normativamente em âmbito constitucional e infraconstitucional, aumentando, sobretudo, 

a responsabilidade compartilhada pela garantia do acesso à educação, em tempos de 

pandemia do Covid-19, o que ficou evidente em razão do sistema híbrido adotado por 

escolas, faculdades e universidades públicas e privadas, por previsão expressa no 

ordenamento jurídico, é medida imperativa, para que assim seja possível o poder público 

promover o acesso à educação pública, gratuita e com qualidade de ensino a todos, de 
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igual modo, o setor privado, mas com a participação de todos responsáveis solidária e 

legalmente por esse mister. 
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A VINGANÇA DA MULHER COM O MAU USO DA LEI MARIA DA PENHA 
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RESUMO: O presente artigo tem como objeto a importância de serem analisados os 

aspectos psicológicos e não só físicos, das vítimas de agressões e violência doméstica, na 

intenção de se viabilizar a denúncia da melhor maneira possível, de modo que seja ela 

verdadeira e fática! Mencionando ainda que, a Lei 11.340/2006, mais conhecida como 

Lei Maria da Penha. É indiscutível a importância da referida lei diante do grande número 

de mulheres que são vítimas dos mais variados tipos de violência todos os dias em nosso 

País. Como é sabido, boa parte das vezes essa violência ocorre no ambiente doméstico 

familiar pelas mãos de seu companheiro (marido, namorado etc). Respeitar e zelar pelo 

princípio da presunção de inocência garantia constitucional contemporaneamente 

esquecida, não significa afrontar os direitos das mulheres e ignorar os benefícios 

louváveis da Lei 11.340/2006, mas garantir que cada indivíduo receba tratamento 

igualitário e tenha o seu estado de inocência assegurando durante a construção do lastro 

probatório, evitando os inúmeros erros judiciários e injustiças moralmente irreparáveis, e 

principalmente, desestimular as falsas denúncias que movem e deformam a máquina 

estatal. Deve-se buscar a adequação da Lei ao caso concreto, pois o plano de justificação 

da norma, extremamente benéfica, é diferente do plano de aplicação. O direito não pode 

calar um indivíduo em detrimento de outro. Sugere-se a adaptação da Lei para a proteção 

do ambiente doméstico e familiar, e não apenas a proteção da mulher, vez que ela não é 

a única vítima, embora pouco ou quase se discuta a respeito. 

PALAVRAS-CHAVE: Lei Maria da Penha. Lei 11.340/2006. Aspectos psicológicos.  

 

THE REVENGE OF WOMEN WITH THE MISUSE OF THE MARIA DA 

PENHA LAW 

ABSTRACT: The object of this article is the importance of analyzing the psychological 

and not only physical aspects of victims of aggression and domestic violence, in order to 

make the complaint possible in the best possible way, so that it is true and factual! 

Mentioning also that, Law 11.340/2006, better known as Law Maria da Penha. The 

importance of the aforementioned law is indisputable given the large number of women 

who are victims of the most varied types of violence every day in our country. As is well 

known, this violence often occurs in the family home environment at the hands of their 

partner (husband, boyfriend etc). Respecting and ensuring the principle of presumption 

of innocence, a constitutional guarantee that has been forgotten at the time, does not mean 

affronting the rights of women and ignoring the laudable benefits of Law 11,340/2006, 

but ensuring that each individual receives equal treatment and has their state of innocence 

assuring during the construction of the evidence base, avoiding the countless judicial 
 

35 Bacharel em Direito na faculdade Estácio de Sá em Campo Grande/RJ, em 2016 mudou de campus para universidade 

Cândido Mendes, em Santa Cruz/RJ, onde concluiu sua graduação. Especializou em Investigação Criminal com 
Psicologia forense EAD, na Universidade Cândido Mendes. E-mail: andrezasartiestetica@gmail.com 
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errors and morally irreparable injustices, and mainly, discouraging the false accusations 

that move and deform the state machine. Adaptation of the Law to the specific case must 

be sought, as the justification plan for the rule, which is extremely beneficial, is different 

from the application plan. The right cannot silence one individual at the expense of 

another. It is suggested that the Law be adapted to protect the domestic and family 

environment, and not just the protection of women, since they are not the only victims, 

although little or almost is discussed about it. 

KEYWORDS: Maria da Penha Law. Law 11.340/2006. Psychological aspects. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objeto a importância de serem analisados os aspectos 

psicológicos e não só físicos, das vítimas de agressões e violência doméstica, na intenção 

de se viabilizar a denúncia da melhor maneira possível, de modo que seja ela verdadeira 

e fática! 

Mencionando ainda que, a Lei 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da 

Penha. É indiscutível a importância da referida lei diante do grande número de mulheres 

que são vítimas dos mais variados tipos de violência todos os dias em nosso País. Como 

é sabido, boa parte das vezes essa violência ocorre no ambiente doméstico familiar pelas 

mãos de seu companheiro (marido, namorado etc.). 

Dessa forma, não há o que se discutir acerca da importância dos mecanismos de 

proteção às mulheres e da presença do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) 

tutelando os direitos da mulher para que esta não permaneça em situação de risco iminente 

ou vulnerabilidade sem o devido amparo legal. 

O que se discute aqui são os excessos cometidos pelas próprias mulheres que, 

muitas vezes, através de falsas denúncias, objetivam fazer valer suas vontades ou desejos 

mesmo que inexista qualquer delito por parte de seus parceiros ou ex-parceiros. 

Não há estatísticas de violência doméstica contra os homens no país, e os poucos 

estudos realizados a respeito não têm a devida visibilidade. Diversos países buscam 

soluções para a violência conjugal, vez que violência não tem gênero, enquanto o Brasil 

afasta a população até mesmo na possibilidade de denúncias de violência doméstica, não 

sendo permitido ao homem ter voz, obrigando-o a conviver diariamente com essa 

invisibilidade. 
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Historicamente atribuiu-se a mulher o caráter de mansa, serena, inofensiva e 

incapaz de praticar crimes, tabu esse que percorre a sociedade até o presente. A ausência 

de cuidado e observância nas infrações praticadas por mulheres e discussões a respeito, 

amparam condutas criminosas.  

 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Na constituição federal de 1988 é que o princípio, vinculado à expressão 

dignidade da pessoa humana, está elencado como princípio fundamental no art.1, lll da 

CRFB. Devem ser registradas as considerações de Kildare Gonçalves Carvalho: 

Dignidade da pessoa humana é o fundamento de todo o sistema dos 

direitos fundamentais, no sentido de que estes constituem exigências, 

concretizações e desdobramentos da dignidade da pessoa e que com 

base nesta é que devem ser interpretados.36 

Ao adotar a dignidade da pessoa humana como valor básico do Estado 

democrático de direito é reconhecer o ser humano como o centro e o fim do direito. Esta 

prerrogativa é o valor máximo, constitucionalmente falando, o valor absoluto. Esse 

princípio se tornou uma barreira irremovível, pois zela pela dignidade da pessoa, que é o 

valor supremo absoluto cultivado pela Constituição Federal. 

Criou-se o Estado, o qual existe para que os interesses do homem possam ser 

atendidos. Quando o homem vivia em seu estado natural, percebeu que não poderia viver 

em sociedade se não houvesse uma efetiva proteção de seus interesses contra os outros 

indivíduos da sociedade. Assim, percebe-se que o Estado foi criado para benefício do 

homem, não para o seu tormento. 

 

A EVOLUÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E IGUALDADE NA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

A Carta Magna brasileira de 1988, em seu artigo 5°, caput, trata sobre o princípio 

da igualdade: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.37 

 
36 CARVALHO, Kildare Gonçalves Carvalho. Direito Constitucional.13.ed.Belo Horizonte: Del Rey, p.549. 
37 BRASIL, Constituição Federal de 1988.  Art. 5, Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso em: 05 Nov. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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O conceito de igualdade sempre foi definido de forma distinta. No que se refere à 

isonomia, há, basicamente, três explicações: a dos nominalistas, a dos idealistas e a dos 

realistas. Dizem os nominalistas que desigualdade é uma característica natural e inerente 

ao homem. Sob esse conceito, os seres humanos nascem e permanecem sempre desiguais. 

Platão e Aristóteles, Por exemplo, eram nominalistas e conviveram o estatuto da 

escravidão algo perfeitamente concebível. Por outro lado, há a orientação dos idealistas, 

os quais preveem isonomia absoluta, isto é, uma plenitude de igualdade entre os 

indivíduos. Essa era, em essência, a posição de Rousseau. Os realistas, por sua vez, 

reconhecem que os homens são desiguais sob vários aspectos, assim, todos os indivíduos 

são iguais, porém, as desigualdades que eles experimentam são de ordem social, política, 

moral, dentre outras. 

A regra constitucional da isonomia tem como destinatário não só o legislador, que 

não cria normas discriminatórias, mas também o magistrado, que, na condução do 

processo, deverá assegurar às partes igualdade de tratamento. Fundamentalmente, o 

postulado principal da isonomia é o de impedir discriminações e extinguir privilégios, 

sob o aspecto da igualdade na lei, bem como da igualdade perante a lei. Como disse Ruy 

Barbosa: 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos 

desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 

proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 

igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. 

Tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria 

desigualdade flagrante, e não igualdade real. Os apetites humanos 

conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo, não dar 

a cada um, na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como 

se todos se equivalessem.38 

A Igualdade entre mulheres e homens é uma questão de direitos humanos e uma 

condição de justiça social fundamental, sendo igualmente um requisito próprio e 

fundamental à dignidade da pessoa humana, a igualdade, o desenvolvimento e a paz 

social, portanto, direito fundamental. 

Esta igualdade exige que, em uma sociedade, homens e mulheres gozem das 

mesmas oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações em todas as áreas. Isto é, 

 
38 BARBOSA, Rui – Oração aos Moços, PDF. Disponível em: 

https://www.literaturabrasileira.ufcs.brdocumentos/?action=download=38508., Acesso em: 16 abr. 2019. 
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mulheres e homens devem ter e efetivamente gozar dos mesmos direitos, uma vez que 

a Constituição Federal do Brasil preconiza em seu artigo 5°, caput e inciso I. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição;39 

Dessa forma, todos, homens e mulheres têm direitos ao acesso à educação, as 

mesmas condições de trabalho, a carreira profissional, ao acesso à saúde e acesso ao poder 

e influência. Toda essa discussão parece um regresso ao passado, tendo em vista que a 

luta pela igualdade de gêneros persiste desde o início do século XX, assim como sua 

culminância entre os anos de 1958 a 1980. 

 

A EVOLUÇÃO DA IGUALDADE NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

Ao buscar nas constituições brasileiras desde sua criação, a presença constante do 

princípio da isonomia, no entanto, houve momentos em que a igualdade não ocorreu nem 

tampouco em sua acepção formal, visto que na Carta de 1824 o princípio coincidia com 

a legitimação da escravatura. Há que se apontar também que nesta Carta, envolvida pela 

tendência mundial da época, a distinção era fundamentada nos méritos individuais. 

Pode-se afirmar ainda, que é o tronco, a espinha dorsal de uma sociedade 

democrática. O princípio da isonomia, por sua vez, é advento do cotidiano humano e, 

portanto, reflexo dos valores habituais construídos pelos grupos sociais no transcorrer da 

existência humana. “A igualdade constitui o signo fundamental da democracia”.40 Em 

verdade, as sociedades estão em sucessivos processos de transformações, tornando, 

assim, mutável o conceito de igualdade tanto em relação à época, ou em relação a 

determinado grupo. Diante dessa mutabilidade, o que se entende como igualdade jurídica 

em determinado país pode não ser da mesma forma entendida em outro país e ainda, a 

isonomia de tempos passados pode não equivaler ao que se entende por igualdade 

 
39 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. JUS BRASIL. Disponível em 

<https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988>  

Acesso em: 16 abr. 2019. 
40 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. P. 213. 

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988


 
 
 
 
 

 98  

 

atualmente e tampouco servir como parâmetros efetivos para trilhar previsões do que será 

ela em tempos futuros. 

É válido ressaltar também que o princípio da igualdade se reveste de grande 

importância social e jurídica. Deste modo, é necessário admitir que a modernidade busque 

estudos e transformações concretas na cultura da sociedade, alegando a ideia de que no 

presente. “O direito à igualdade não tem merecido tantos discursos como a liberdade”.41 

O princípio da igualdade foi comprovado, de forma geral, nas Constituições 

Brasileiras até 1934, quando, pela primeira vez, os constituintes brasileiros demonstraram 

sua preocupação com a situação jurídica da mulher. Adiante, a Constituição Federal de 

1937 suprimiu a expressa referência à igualdade dos sexos, adotando a igualdade genérica 

do texto das Constituições anteriores. A de 1946 reproduziu o mesmo texto. Somente com 

o aparecimento da Constituição de 1967, elaborada após a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, fixou-se, textualmente, a igualdade de todos perante a lei, sem 

distinção de sexo: Constituição de 1891, (artigo 72, parágrafo 2º): “Todos são iguais 

perante a lei. A República não admite privilégios de nascimento, desconhece foro de 

nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes a todas as suas prerrogativas e 

regalias, bem como os títulos nobiliárquicos e de conselho”.42 Constituição de 1934, 

(artigo 113, parágrafo 1°): “Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem 

distinções, por motivo, nascimento, sexo, raça, profissões ou do país, classe social, 

riqueza, crença, religiosas ou ideias políticas”.43 Constituição de 1937 (artigo 122, 

parágrafo 1º): “Todos são iguais perante a lei”.44 Constituição de 1946 (artigo 141, 

parágrafo 1º): “Todos são iguais perante a lei”.45 Emenda Constitucional nº1, de 1969 

(artigo 153, parágrafo 1º): “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, 

 
41 Loc.cit. 
42 BRASIL,CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL ( DE 24 DE FEVEREIRO 

DE 1891), art, 72 parágrafo 2º, Constituição Federal de 1891. 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 18 jun. 2019. 
43BRASIL, CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 16 DE JULHO DE 

1934), art.113, parágrafo 1º, Constituição Federal de 1934. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm>. Acesso em 18 jun. 2019. 
44 BRASIL, CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1937 art, 122 

parágrafo 1º, Constituição Federal de 1937. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm>. Acesso em 18 jun. 2019. 
45 BRASIL, CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 18 DE SETEMBRO DE 1946), art, 

141, parágrafo 1°,Constituição Federal de 1946. Disponível em:  

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em: 18 out. 2019. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/4ed91893cbdd0e10032569fa0074213f?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/4ed91893cbdd0e10032569fa0074213f?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/362641da8a5bde02032569fa00742174?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/c34a95087782978c032569fa007421a9?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/c44c4a59ad7cbc37032569fa007421ec?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
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trabalho, credo, religião e convicções políticas. Será punido pela lei o preconceito de 

raça”46 

O princípio da igualdade, apesar de presente em nossa legislação desde a 

Constituição do Império, ano de 1824, não foi capaz de assegurar de forma plena a 

igualdade entre os sexos, exemplo disso, é que a primeira Constituição Republicana, 

proclamada em 1891, declarava serem eleitores todos os cidadãos maiores de 21 anos, 

assim compreendidos apenas os homens, já que as mulheres, até então, não eram 

consideradas capazes de eleger os seus próprios representantes. Constituição de 1824 

(artigo 91): “Tem votos nestas eleições primárias: 1º:Os cidadãos brasileiros que estão no 

gozo de seus direitos políticos. 2º: Os estrangeiros naturalizados”.47 Constituição de 1891 

(artigo 70): “Todos eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma 

da lei”.48 

Nesse particular, a luta pelo reconhecimento da cidadania das mulheres ganhou 

força, conquistando resultados positivos, com a criação da Federação Brasileira para o 

Progresso feminino, em 1922, por Bertha luts, cujo principal objetivo era a conquista do 

direito do voto. “A conquista do direito ao voto feminino foi, nesse sentido, um momento 

fundamental – embora não o único – na batalha pela redução das desigualdades que 

caracterizam as relações entre os sexos na vida social do país”.49 

Com a promulgação da Constituição de 1934, finalmente, garantiu-se às mulheres 

o direito ao voto, declarando, em seu artigo 108, serem eleitores os brasileiros de ambos 

os sexos, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. 

A luta pela conquista da cidadania plena da mulher e o reconhecimento de sua 

participação política, por meio de voto, evidenciam que a mera previsão do princípio da 

igualdade, no corpo das Constituições Federais do país desde o Império, não foi suficiente 

para sua plena aplicação, sendo necessária, portanto uma interpretação mais abrangente 

 
46  Brasil, Emenda Constitucional nº1, de 1969. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 

18 jun. 2019. 
47 BRASIL, Constituição Federal de 1824. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm>. Acesso em: 18 jun. 2019. 
48 BRASIL. Constituição Federal de 1891. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 18 jun. 2019. 
49 LUTZ, Bertha Marques, Perfil parlamentares 73, Brasília ,2016, p, 9. Disponível em: 

<https://psd.org.br/mulher/wp-content/uploads/2018/05/bertha_lutz_marques.pdf> Acesso em: 05 nov.2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc01-69.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm
https://psd.org.br/mulher/wp-content/uploads/2018/05/bertha_lutz_marques.pdf
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que reflita os reais princípios democráticos e assegure a participação de todos, 

indefinidamente. 

Desta feita, reconheceu a Constituição Federal, dentre outros direitos, a licença-

gestação para a mulher, com duração superior à licença- paternidade (artigo 7º. incisos, 

XVIII e XIX); o incentivo ao trabalho da mulher, mediante normas protetoras (artigo 7º, 

inciso, XX); prazo mais curto para a aposentadoria por tempo de serviço e contribuição 

da mulher (artigo 40, inciso III; artigo 201, parágrafo 7º). 

 

UMA LEGISLAÇÃO PENAL PROTETIVA 

Preconceitos que as mulheres vêm sofrendo através dos séculos acabaram por 

tornarem-se regras de direito indiscutíveis. Quer nos parecer que a parte mais difícil da 

luta da mulher pela igualdade de tratamento foi à tentativa de mudar o pensamento de 

família que vivia sob a proteção de uma família perfeitamente adequada à sociedade é 

aquela feita e vivida em função do chefe homem. O modelo de família era, 

indiscutivelmente a patriarcal, hierarquizada e desigual, completamente dependente das 

vontades masculinas. Observa-se, ainda, o artigo 242 que restringia a prática de 

determinados atos da mulher sem a autorização do marido. 

Art. 242 - A mulher não pode, sem o consentimento do marido: I. 

Praticar atos que este não poderia sem o consentimento da mulher II. 

Alienar, ou gravar de ônus real, os imóveis do seu domínio particular, 

qualquer que seja o regime dos bens. III. Alienar os seus direitos reais 

sobre imóveis de outrem. IV. Aceitar ou repudiar herança ou legado. V. 

Aceitar tutela, curatela ou outros múnus públicos. VI. Litigar em juízo 

civil ou comercial, a não ser nos casos indicados nos arts. 248 e 251. 

VII. Exercer profissão. VIII. Contrair obrigações, que possam importar 

em alienação de bens do casal. IX. Aceitar mandato.50 

Trinta anos após, com o advento da Lei n 4.121/62 (Estatuto da Mulher Casada) 

nosso Código Civil sofreu significativas mudanças. O artigo 393 que retirava da mulher 

o pátrio poder, em relação aos filhos do leito anterior, quando contraísse novas núpcias, 

teve sua redação alterada proclamando que a mulher não mais perderia os direitos do 

pátrio poder quando contraísse novas núpcias. “Art.: 393. A mãe que contrai novas 

 
50 BRASIL, Código Civil Brasileiro, Lei 3071/16 de 1 de janeiro de 1916, Art. 242 do Código Civil de 1916 

<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11471368/artigo-242-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916> Acesso em: 18 

jun. 2019. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11471368/artigo-242-da-lei-n-3071-de-01-de-janeiro-de-1916
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núpcias não perde quanto aos filhos de leito anterior os direitos ao pátrio poder, 

exercendo-os sem qualquer interferência do marido”.51 

O artigo 380 que dava o exercício do pátrio poder ao marido e somente na falta 

deste à mulher, concedeu o exercício do pátrio poder a ambos os pais, prevalecendo à 

vontade do homem no caso de discordância do casal, ressalvado à mãe o direito de 

recorrer ao juiz para solução da divergência. Art 380. Durante o casamento compete o 

pátrio poder aos pais, exercendo-o o marido com a colaboração da mulher. Na falta ou 

impedimento de um dos progenitores, passará o outro a exercê-lo com exclusividade. 

“Parágrafo único. Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, 

prevalecerá a decisão do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz, para solução 

da divergência”.52 

Hoje a mulher casada tem os mesmos direitos que o marido, e somente não poderá 

praticar sozinha aqueles atos que o cônjuge está impedido de realizar sem a assistência 

da mulher. O movimento feminista é o responsável pelos nos últimos 150 anos ajudar as 

mulheres em suas conquistas. No entanto, elas ainda buscam melhores condições e 

respostas eficazes, mas, com quase dois séculos decorridos muito já foi conquistado o 

que leva a humanidade a iniciar um novo milênio, acreditando na força da nova mulher, 

que não se parece em nada com a do passado.  

A mulher atual passou a conduzir suas ações e se tornou multifuncional, bem 

resolvida, tendo em primeiro lugar sua liberdade e uma melhor condição de vida, sem 

deixar de lado sua feminilidade. Mais que isso, assegurou seu direito à cidadania, 

legitimando seu papel enquanto agente. A chefia da família feita por mulheres também 

foi uma conquista. Ela se deu desde muito cedo, normalmente quando elas passavam por 

dificuldades econômicas por terem sido abandonadas. Quebrando então com a ideia da 

medicina social que dizia que as características femininas eram a fragilidade, o recato, o 

predomínio do afeto sobre o intelectual, a subordinação da sexualidade e a vocação 

maternal. Já o homem era caracterizado por força física, autoridade, empreendedorismo, 

racionalidade e uma sexualidade sem freios. 

 
51 BRASIL, LEI No 4.121, DE 27 DE AGOSTO DE 1962. Estatuto da Mulher Casada, artigo 393, 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4121.htm> Acesso em: 18 jun.2019. 
52 BRASIL, LEI No 4.121, DE 27 DE AGOSTO DE 1962. Estatuto da Mulher Casada, artigo 380, 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4121.htm> Acesso em: 18 jun.2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.121-1962?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4121.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.121-1962?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/l4121.htm%3e%20Acesso%20em:%2018
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No Brasil, a Constituição Federal de 1988 simboliza um marco fundamental na 

instituição da cidadania e dos direitos humanos das mulheres. Mesmo com todos os 

avanços ainda ocorrem às desigualdades, seja de salários, jornada excessiva de trabalho, 

de credibilidade e desvantagens na carreira profissional, mas muito há para ser 

modificado nesta história, já que há um longo caminho ainda a ser percorrido. Todavia, a 

busca de melhores resultados é um objetivo de homens e mulheres em igual proporção, 

mesmo os dois tendo maneiras diferentes de encarar situações. A mulher acredita e utiliza 

a intuição, o homem ação.  

As mulheres têm denunciado o alto custo que elas pagam por competir 

no espaço dos homens: Enquanto estes contam, de certo modo, com 

uma infra-estrutura de apoio, seja financeira, sejam apenas 

psicológicas, para competir no mercado de trabalho, as mulheres devem 

provar duas vezes mais do que são capazes, além de continuar a 

desempenhar as funções de mãe e de rainha do lar, exigidas tanto pelos 

maridos, quanto pelos filhos e familiares.53 

A mulher passou a enxergar o homem não apenas como um concorrente, mas sim, 

como um possível aliado, devido a uma nova fase em que ela está passando, a de 

igualdade crescente. Assegurado o seu direito à cidadania, ela passa a reconhecer seu 

papel como agente transformador, livre de todas as teorias econômicas e políticas. 

 

AS GARANTIAS LEGAIS DOS HOMENS 

A violência doméstica contra os homens tem aumentando à medida que as 

mulheres se tornam as principais provedoras da família, dada a ascensão feminina no 

mercado de trabalho. A autoestima masculina se fragiliza e a mulher, ao perceber essa 

fragilidade do parceiro, ao invés de demonstrar carinho, afeto e que o companheiro 

também é importante, ela agride verbalmente e menospreza o que gera abalos emocionais 

e impactos negativos na vida do homem. 

Entretanto, diante de tais agressões, o homem se cala, fica envergonhado e 

acredita que merece a situação de violência, e em alguns casos evita denúncia ou 

separação para não ficar longe dos filhos.  

 
53 RAGO, Margareth, Adeus ao Feminismo: Cadernos AEL, n. ¾, 1995/1996. Feminismo e (pós) Modernidade no 

Brasil, 1996, p. 199. 



 
 
 
 
 

 103  

 

Na ocorrência de homicídio, para escapar de penas duras, ou equivalentes às que 

os homens recebem praticando as mesmas condutas, as mulheres agem com oportunismo 

e buscam teses de legítima defesa, estado de necessidade e na maioria dos casos 

conseguem a benevolência dos magistrados, inclusive no tocante a progressão da pena. 

Predomina sobre a Justiça brasileira a concepção de que o homicídio foi à única 

solução para o problema da violência sofrida no decorrer do relacionamento, com fulcro 

no estado de necessidade, exposto no artigo 24 do Código Penal: 

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato 

para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem 

podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, 

nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.§ 1º - Não pode alegar 

estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. 

§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, 

a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.54 

Indispensável, porém, informar que a mulher que escolheu matar o companheiro, 

aceitou e planejou o crime. O homicídio não ocorre durante a primeira briga, ou agressão, 

foi durante um ciclo de brigas, que pode ter levado anos, quando este realmente existiu. 

Mesmo diante da garantia constitucional elencada no artigo 5º, de que “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”55, a justiça brasileira optou por privar 

a mulher do espaço criminoso, destinando as cidadãs femininas o espaço doméstico e 

sentimentos maternais e emocionais, o que justifica os crimes, qualquer que seja como 

infração passional ou crime de ímpeto. Além de tratar de modo desigual, homens e 

mulheres e propiciar a má-fé e proveito feminino, mulheres agiam por impulsos e 

hormônios, caracterizando-as como incapazes, e é essa orientação doutrinária que os 

magistrados têm seguido na aplicação da pena, e toda a sociedade brasileira ao privilegiar 

certas mulheres e suas práticas criminosas. 

As mulheres, ao longo da história, têm sido vítimas de uma armadilha social que 

as coloca numa posição de fragilidade e de docilidade, características responsáveis por 

uma construção de um estereótipo de pessoas menos capazes. Em matéria criminal, as 

mulheres também eram consideradas, fruto da tão aclamada docilidade, muito menos 

 
54 BRASIL. Código Penal Brasileiro. Decreto-lei No 2.848, DE 7 de dezembro de 1940.Art.24. Jus Brasil, disponível 

em: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10637299/artigo-24-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-

1940.acesso dia 01 out. 2019. 
55 BRASIL. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ( 1988) Planalto. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 01 out. 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10637299/artigo-24-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940.acesso
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10637299/artigo-24-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940.acesso
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm%3e.%20Acesso
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capazes de cometer crimes que os homens e quando os cometia, seria sempre sob a 

influência de um homem ou por motivos de paixão. Essa suposta incapacidade para o 

mundo do crime é um dos elementos que ajuda a fortalecer o universo feminino como 

inferior nos diversos campos sociais. Segundo Lima: 

Parece que não é dado ao universo feminino o direito à violência, 

somente podendo atingir seus fins maléficos com a malícia. Não lhes é 

permitida a prática de condutas que demonstrem a capacidade de 

inverter o papel social de inferioridade que lhes é imposto, o uso de 

violência por parte das mulheres choca, pois demonstra, em verdade, a 

equivalência dos seres na espécie humana.56 

Em 2006 foi criada a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, que foi um 

marco importante para o tratamento da violência doméstica feminina, todavia propiciou 

a segregação dos homens aos mesmos direitos e permitiu a manutenção da demonização 

masculina e fragilidade feminina, e encontrar-se-á o legislador, até o presente, inerte e 

indiferente às violências sofridas pelo masculino, que inclusive permite o aumento da 

alienação parental. Isoladamente se discute a extensão da citada lei aos homens, como 

forma de analogia in bonam partem, mas grande maioria da doutrina e decisões 

estabelecem a aplicação unicamente ao público feminil. A Lei 11.340/06 permite o acesso 

prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou 

indireta, bem como a manutenção do vínculo trabalhista, nas hipóteses de necessidade de 

afastar-se do local de trabalho, por até seis meses, porém, nada é oferecido ao homem em 

situação equivalente. 

A omissão legislativa, vez que o direito monopoliza a violência, cria e aplica leis 

não com o fim de eficácia, mas manutenção de uma ordem concebida anteriormente. É 

conveniente e oportuno atribuir a violência ao gênero masculino e ignorar a existência de 

mulheres abusivas, que enfrentam e interpretam a raiz do problema, que é a violência 

brasileira, não do gênero. Essa omissão além de impedir direitos, permite o estado de 

permanência das agressões e silêncio. 

Os homens tornaram-se seres inteiramente privados, isto é, privados de 

ver e ouvir ou outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles. São 

todos prisioneiros da subjetividade de sua própria existência singular, 

que continua a ser singular ainda que a mesma experiência seja 

 
56 LIMA, Paulo Marco Ferreira. A Mulher Delinqüente - Algumas Perguntas e Algumas Considerações. In: REALE 

JÚNIOR, Miguel e PASCHOAL, Janaína. (coords.) Mulher e Direito Penal. Rio de Janeiro, Forense, 2007;p.317. 
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multiplicada inúmeras vezes. O mundo comum acaba quando é visto 

somente sob um aspecto e só lhe permite uma perspectiva.57 

No Brasil a violência é valorizada e parabenizada e quem a prática é visto como 

herói ou símbolo de força. Divulgam estatísticas sobre a violência doméstica, mas tais 

estatísticas excluem os homens - são realizadas por mulheres, com mulheres e para as 

mulheres. Tal estatística tem a finalidade de omitir um fato de suma importância e 

preocupação, que é a violência do país, da sua população como um todo. 

 

RELAÇÕES ABUSIVAS DAS MULHERES SOBRE OS HOMENS 

O aumento da violência conjugal nos últimos anos detona reflexos negativos em 

toda a sociedade e evidencia o grave problema da agressividade e a incapacidade para 

estabelecer o diálogo com as diferenças. Não se pode prever e mensurar os impactos da 

violência doméstica, mas a discussão demanda urgência e descarte de preconceitos.  

Não há estatística de violência contra os homens no país, e os poucos estudos 

realizados a respeito não têm a devida visibilidade. Muitos países buscam soluções para 

a violência conjugal, porque violência não tem gênero, enquanto no Brasil segrega a 

população até mesmo quanto à possibilidade de denúncia da violência doméstica, ao 

menosprezar o argumento masculino. 

Culturalmente se aceita o ato de violência feminina com esculpo de quem geral 

não é físico, e caso seja, não é potencialmente danoso como praticado pelo homem. Na 

contramão desse conceito, Jiddu Krishnamurti registra, no livro Liberte-se do Passado: 

“violência não é meramente assassinar. Há violência no uso de uma palavra áspera, num 

gesto de desprezo, na obediência motivada pelo medo”.58 

A mulher, considerada inferior e menos capaz, não era muito vista como grande 

ameaça social, ou pelo menos era percebida como mais facilmente contida e domada que 

os homens. No entanto, crimes e criminosas surgiram ao longo da história e fomentaram 

o debate sobre a existência de criminosas natas, as causas da criminalidade feminina, os 

crimes típicos de mulheres e, sobretudo, os estigmas atávicos que, reunidos, 

 
57 ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.p. 67. 
58 KRISHNAMURTI,Jiddu.Liberta-se do Passado. Título do original:Freedom From The Known.São Paulo:Editora 

Cultrix  LTDA,1969. (APUD) PRÓTON,Sara,Belas e Feras,A Violência Doméstica da Mulher Contra o Homem.Belo 

Horizonte:Mandruvá, Edições Especiais,2018,p. 30. 
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identificariam a mulher delinquente. Da mesma forma que com os homens, buscou-se 

definir grupos e categorias de mulheres que ofereciam perigo social e, portanto, deveriam 

ser contidas. Essas características são, ainda hoje, responsáveis por uma herança 

preconceituosa não só contra as mulheres, mas contra determinadas características 

ligadas, sobretudo, à sexualidade feminina. Segundo Costa: 

Entretanto, a mulher soube aproveitar-se, e muito bem, desse tipo de 

fantoche social das festas em que se transformou para exigir para si 

cuidados até então negado. Em troca desse gênero de exposição e 

mercadejo de seus corpos, as mulheres passaram a reivindicar um 

cuidado e uma atenção especial que nunca haviam tido antes.59 

Os homens são duramente expostos a diversas formas de violência, inclusive a 

conjugal, mas não se encontra no Brasil nenhuma política pública a respeito. Os abusos 

dentro das relações são menosprezados quando o homem é o sujeito passivo. Nenhum 

homem quer admitir para o mundo que ele foi atacado fisicamente por uma parceira. 

Medo do ridículo, vergonha e o desejo de manter os assuntos da família em privacidade 

proíbem homens de revelar a violência conjugal. 

a) Já a violência psicológica, praticada massivamente pelo sexo feminino e 

naturalmente aceito na sociedade brasileira, envolve xingamento, agressões verbais, 

ameaças, humilhação, acusações, constrangimentos em público, desqualificação, 

privação de contato com a família e amigos, abusos, autoritarismos, chantagens 

emocionais, vigilâncias e perseguições pessoalmente ou em redes sociais e qualquer outra 

conduta danosa a autoestima ou que controle ações. A violência psicológica está contida 

nas demais formas de violência, e esta reduz a autoconfiança masculina.60 

b) Violência patrimonial: Usualmente praticada pelas mulheres em estado de 

descontrole e fúria, ocorre quando são destruídos objetos como celular, notebook, tablets, 

som, televisão, porta de carro, bem como a retenção de bens e gastos financeiros que 

seriam destinados ao pagamento das despesas do casal, utilizado para o deleite da mulher, 

como forma de punição ou exigência de algo almejado, material ou afetivo.61 

 
59 COSTA, Jurandir Freire. Ordem Médica e Norma Familiar. 3° ed. Rio de Janeiro: Graal,1989. P. 108 
60 PRÓTON, Sara ,Belas e Feras, A Violência Doméstica da Mulher Contra o Homem. Belo Horizonte: 

Mandruvá Edições Especiais,2018. P;109. 
61 Op, cit, 110. 
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c) Violência sexual: cuja prática nunca se atribui a mulheres, ocorre com 

frequência quando o homem é submetido contra a sua real Vontade a tocar a companheira 

ou manter relações sexuais com ela, sob a pena de questionamento da masculinidade e do 

cumprimento do dever conjugal, ou quando a parceira insiste para o companheiro se valha 

de medicamentos que prolonguem as ereções, sem se importar com a saúde dele. Por 

outro lado, a violência sexual é praticada por homens que insistem em relações sexuais 

com as esposas contra a vontade delas. Esse tipo de agressão se agrava quando há 

insistência para que preservativos não sejam utilizados ou certas práticas sexuais sejam 

impostas em desagrado ao outro.62 

d) Violência física: é a agressão que ofende a saúde, a integridade física, sob a 

forma de tapas, pontapés, socos, empurrões, chutes, queimaduras, agressões com 

instrumentos variados como: facas, ferros de passar roupas, vassouras, estigmas ungueais, 

ou arranhões de amor, e arremesso de objetos, o preferido pelas mulheres.63 

e) Violência Moral: objetiva destruir a reputação do outro e se traduz em calúnia, 

injúria e difamação.64 

A pior violência é a perpetrada no próprio filho, pela própria mãe na mesquinhez 

de não aceitar o fim e extorquir o pai. Os preconceitos nos fazem acreditar que ninguém 

seria capaz de submeter à criança a mentiras que ocasionam a distorção da realidade e a 

criação de falsas memórias como forma de vingança. 

No entanto, o que se verifica na prática é que algumas pessoas, seja após o fim da 

relação, ou em situações que sequer havia uma relação afetiva, não conseguem separar os 

conceitos de conjugalidade e parentalidade, utilizando os filhos comuns como objeto de 

vingança para atingir o outro. 

Com a promulgação da Lei da Alienação Parental (Lei 12.318/2010) e uma maior 

conscientização dos juízes de família das práticas utilizadas por um dos genitores para 

denegrir a imagem do outro e afastá-lo do convívio com o filho, os mal-intencionados 

passaram a fazer uso de uma arma muito mais grave e poderosa, as imputações criminosas 

 
62 Id, ibid, 110. 
63 Id, ibid 
64 Id, ibid 
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perante a Justiça criminal, na qual deve ser incluída a fase policial, que começa com a 

investigação criminal no seio da Polícia Judiciária. 

Uma das formas de se conseguir de imediato um afastamento, sem grandes 

questionamentos e, na maioria das vezes, sem qualquer prova concreta, é a acusação 

baseada na Lei Maria da Penha Lei 11.340/2006, que pretende combater a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, por sua vez, fruto de relatório elaborado pela 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, recomendando sua elaboração, diante da 

violência sistêmica contra o gênero feminino. 

O mau uso da supracitada lei vem sendo percebido de forma crescente quando 

mães, em 73% dos casos que ocorrem alienação parental65, com a intenção de afastar os 

pais de seus filhos, registram ocorrências afirmando terem sido ameaçadas ou ofendidas 

pelos ex-companheiros afetivos ou parceiros esporádicos, para terem o que não 

conseguiriam pela via das Varas de Família ou dissimuladamente sob alegação de 

proteção ao filho, em flagrante exercício abusivo de seu poder familiar, tolhendo o pleno 

exercício do poder familiar do pai, violando o artigo 1.634 do CC, introduzido pela Lei 

13.058/14, conhecida como Lei da Guarda Compartilhada. 

Conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto 

aos filhos: 

I - dirigir-lhes a criação e a educação; 

II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art 

1.584; 

II - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 

IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao 

exterior; 

V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua 

residência permanente para outro Município; 

VI - nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o 

outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o 

poder familiar; 

VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) 

anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em 

que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; 

VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 

 
65 ANDRADE, Mariana Cunha de e NOJIRI, Sérgio. Alienação parental e o sistema de Justiça brasileiro: uma 

abordagem empírica. Revista de Estudos Empíricos em Direito Brazilian Journal of Empirical Legal Studies. vol. 3, n. 

2, jul 2016, p. 190. 
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IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios 

de sua idade e condição.” (NR).66 

A utilização dessa medida como forma de afastamento parental se dá de forma 

bastante simples: na dúvida, proteja-se a vítima e afaste-a do pretenso abusador. E assim 

se inicia a prática de atos de alienação parental em sua forma mais cruel: as falsas 

acusações. Mas temos que lembrar também que, no caso da existência de uma falsa 

acusação, temos ao menos duas vítimas: o menor, que é privado da convivência com 

aquele que é falsamente acusado da prática de ato criminoso que o coloque em risco, e o 

genitor, que, por causa da falsa acusação, é brutalmente afastado do filho e enfrenta as 

agruras de um procedimento criminal e vários outros processos para fazer prova de algo 

que não ocorreu. 

Bittencourt diz que o “a injustiça do mal não se encerra em si mesma”, como 

ocorre no crime de ameaça. E prossegue: “Mas deverá relacionar-se ao fim pretendido e 

à forma de consegui-lo. O mal pode ser justo, mas o fundamento que leva o agente a 

prometê-lo ou o método utilizado podem não sê-los”.67 

 

DANOS MORAIS E PSICOLÓGICOS 

Hoje se sabe que a violência psicológica é tão danosa quanto à violência física, 

podendo inclusive superá-la, pelo seu silêncio e dificuldade de constatação, até mesmo 

pela própria vítima, e embora não deixe marcas visíveis, as cicatrizes emocionais 

perduram por toda a vida e em diversas proporções. 

O stress diário decorrente de humilhações e agressões psicológicas e verbais, 

aliado a automedicação ou consumo exacerbado de substâncias prejudiciais ao 

organismo, potencializam o desequilíbrio emocional. O silêncio social retira a fala da 

vítima, que é obrigada a permanecer calada, por vergonha dos amigos, familiares e até 

mesmo de profissionais da saúde. O suicídio em diversos casos é uma surpresa para todos 

a sua volta, ou não chega sequer a ser cogitado, afinal, como pode um homem bem-

sucedido, casado e às vezes com filho, retirar a própria vida num acidente de trânsito, ou 

 
66 BRASIL. Lei n° 13.058, de 22 de dezembro de 2014. Alterada os arts,1.583, 1.584, 1.585 e 1634 da Lei n ° 10.406 

de janeiro de 2002.(Código Civil), para estabelecer o significado da expressão ¨guarda compartilhada¨e dispor sobre 

sua aplicação. 1634. Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2014/Lei/L13058.htm. Acesso em: 01 out 2019. 
67 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol. 2. 12ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 988 
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meio a misturas equivocadas de medicamentos? O tabu da violência sofrida pelos homens 

nas relações conjugais é tão dominante, que nem mesmo a morte é capaz de quebrar o seu 

silêncio. 

Os muitos que sofrem com relacionamentos abusivos se questionam por 

permanecerem nessa situação, mesmo se sentindo mal, enquanto mantêm a sensação de 

que já se adaptaram às agressões. Para esse tipo de pessoa existe uma metáfora conhecida 

como Síndrome do sapo fervido, que diz o seguinte: 

O sapo, quando é colocado em uma panela com água quente, não 

suporta aquela temperatura e salta imediatamente para sobreviver. 

Entretanto, quando o mesmo sapo é colocado em uma panela com água 

fria e , gradualmente, a água vai esquentando, ele não percebe o calor a 

ponto de se safar. O sapo fica parado e quieto; morre, depois de algum 

tempo, inchado e feliz.68 

As pessoas que se acomodam diante de uma situação destrutiva são como sapo 

fervido; não querem sair dessa situação, crêem em milagres ou que não haja outra solução. 

O sapo suporta a temperatura da água durante muito tempo, até o seu limite, assim como 

as pessoas que se submetem a relacionamentos conturbados até serem completamente 

vampirizadas e esvaziadas. O que mata o sapo não é a água fervendo, é a acomodação, 

ilusão da agradável naquele momento. É preciso saber a hora de sair da panela. 

Conquistam-se direitos, mas nada se diz sobre as obrigações que novas liberdades 

carregam. Independente de crenças, a Bíblia traz alguns ensinamentos e conselhos para 

convivências harmônicas e sadias, entre eles, Provérbios 14:1 diz: “A mulher sábia 

edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar”69. A agressão 

seja verbal, psicológica, física, sexual ou patrimonial ao companheiro, além de 

desequilíbrio, instabilidade e crime, demonstra tolice e incapacidade de convivência com 

o outro. “Algum dia em qualquer parte, em qualquer lugar indefectivelmente te 

encontrarás a ti mesmo, e essa, só essa, pode ser a mais feliz ou a mais amarga de tuas 

horas”70. 

 

 
68 PRÓTON,Sara,Belas e Feras,A Violência Doméstica da Mulher Contra o Homem.Belo Horizonte:Mandruvá 

Edições Especiais,2018,p. 111. 
69 BÍBLIA. Provérbios 14:1. Bìblia online, Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/14. Acesso: 01 out. 

2019. 
70 NERUDA, Pablo. Disponível em: http://www.citador.pt/frases/algum-dia-em-qualquer-parte-em-qualquer-lugar-

pablo-neruda-15101. Acesso em: 01 out. 2019. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/pv/14
http://www.citador.pt/frases/algum-dia-em-qualquer-parte-em-qualquer-lugar-pablo-neruda-15101
http://www.citador.pt/frases/algum-dia-em-qualquer-parte-em-qualquer-lugar-pablo-neruda-15101
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ESTUDO DE CASO 

A ré fora enfermeira, trabalhando em centro cirúrgico, era “garota de programa” 

e se apresentava como “acompanhante”, rótulo das integrantes do site MClass, 

especializado nessa atividade, quando conheceu a vítima, com quem passou a ter relações 

sexuais mediante paga, no final do ano de 2004, O casal Marcos-Elize já demonstrava 

sinais de dificuldade no relacionamento quando a acusada engravidou, e, seis meses após, 

o relacionamento se deteriorou. Casada com milionário, viu cair por terra o casamento e 

a vida confortável. Beneficiária única de seguro de relevante valor, ficando com a filha 

herdeira do enorme patrimônio do pai, resolveu matá-lo. Conseguiria se vingar e ficaria 

rica. 

Nesse ínterim, a ré armou-se de uma pistola Imbel, calibre “380, n°41655 (uma 

das quatro armas registrada em seu nome), com carregador contendo 15 cartuchos e, 

quando o ofendido chegou com a pizza, a acusada dele se aproximou e efetuou um único 

disparo, na região da fronte esquerda, orientado de frente para trás e de cima para baixo. 

Ainda descreve a denúncia que tinha que ser assim, pois o ofendido, além de muito forte, 

bem mais alto, era lutador de artes marciais, o que inviabilizaria o confronto físico. Não 

poderia lhe dar qualquer chance de se defender. 

São José dos campos vara de violência doméstica e familiar contra a 

mulher deecrim – 9º raj – são José dos campos, juiz de direito da 

unidade regional de departamento estadual de execução criminal 

deecrim 9º raj, juiz (a) de direito Sueli zeraik de oliveira Armani, 

escrivã (o) judiciário Simone Fernanda pereira, edital de intimação de 

advogados, relação nº 0195/2019.  Processo 0001578-

97.2017.8.26.0520 - Execução Provisória - Regime Inicial 

- Fechado - Elize Araújo Kitano Matsunaga -Alegando preencher os 

requisitos legais, a sentenciada Elize Araújo Kitano Matsunaga, RF: 

759.138-1, RG: 53.673.690 SSP/SP, RG: 61976387, RJI: 170298131-

90, recolhida na Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia 

Pelletier” - Tremembé, pretende obter progressão para o regime 

semiaberto, com parecer favorável do Ministério Público. Relatado, 

DECIDO. Considerando a comprovação da presença de lapso temporal 

necessário, da boa conduta carcerária registrada pela detenta e do 

parecer favorável do Ministério Público, PROMOVER a postulante ao 

REGIME SEMIABERTO de cumprimento de pena - Processo 

nº 0003475-85.2012.8.26.0052. Ressalto que foi realizado exame 

criminológico, cujo resultado afigura-se totalmente positivo para os fins 

pretendidos, sendo o que se pode inferir do teor do laudo técnico 

apresentado, através do qual a unanimidade dos integrantes da 

Comissão de Avaliação atestaram a aptidão da detenta para o gozo do 

regime intermediário de cumprimento de pena. Comunique-se ao 

Diretor da unidade prisional para que providencie remoção da mesma 

https://www.jusbrasil.com.br/processos/186605113/processo-n-0001578-9720178260520-do-tjsp
https://www.jusbrasil.com.br/processos/186605113/processo-n-0001578-9720178260520-do-tjsp
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/311328/fechado
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/30416689/elize-araujo-kitano-matsunaga
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/30416689/elize-araujo-kitano-matsunaga
https://www.jusbrasil.com.br/processos/38987682/processo-n-0003475-8520128260052-do-tjsp
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para estabelecimento adequado, salvo se houver impedimento, 

servindo-se esta como ofício e intimação, o qual deverá retornar, por 

peticionamento eletrônico, com o seu cliente. Ciência ao Ministério 

Público. Intimem-se. - ADV: JULIANA CRISTINA FINCATTI 

MOREIRA SANTORO (OAB 195776/SP), LUCIANO DE FREITAS 

SANTORO (OAB 195802/SP).71 

 

CONCLUSÃO 

Com o presente artigo, verificou-se que, com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, o princípio da dignidade da pessoa humana ganhou elevada importância 

social, pois, justamente com a expressão Estado democrático de direito, serviu como pilar 

para a construção dos direitos fundamentais.  

Mesmo com a existência de normas jurídicas afirmando igualdade entre os sexos, 

preconceitos de toda a ordem determinam comportamentos conservadores.  Raras vezes 

as normas garantidoras da igualdade dos direitos tornam-se ineficazes chocando-se com 

a existência de preceitos legais que funcionam como uma máscara das injustiças que 

ocorrem no seu seio. O que se busca nesta luta pela igualdade entre homens e mulheres 

não é a guerra; não é a masculinização da mulher. O que se busca é o respeito mútuo, a 

soma de forças para juntos buscar uma vida melhor e mais digna para todos. 

A criminalização do homem, como medida compensatória as violências 

históricas, tem sido incentivada pela mídia oportunista e porque não machista, como um 

substrato irracional dos acontecimentos reais, e com a finalidade de dar satisfação à 

sociedade, o Estado, que deveria garantir o exercício efetivo da Magna Carta, segue em 

diversas políticas públicas e decisões judiciais a lastimável mácula do princípio in dubio 

pro reo, substituindo-o pelo in dubio pro societate. Além de permitir prisões cautelares e 

propiciar danos irreparáveis na esfera profissional e pessoal do suposto acusado, pela 

instauração de inquéritos com a simples palavra da mulher (ausente a justa causa), coloca-

se em dúvida a inteligência da Lei Maria da Penha, bem como o descrédito atribuído a 

vítimas reais de violência doméstica e familiar feminina. 

 
71 São José dos campos vara de violência doméstica e familiar contra a mulher deecrim – 9º raj – são José dos campos, 

juiz de direito da unidade regional de departamento estadual de execução criminal deecrim 9º raj, juiz (a) de direito 

Sueli zeraik de oliveira Armani, escrivã (o) judiciário Simone Fernanda pereira, edital de intimação de advogados, 

relação nº 0195/2019. Acesso em: 01 out. 2019. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/29262037/juliana-cristina-fincatti-moreira-santoro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/29262037/juliana-cristina-fincatti-moreira-santoro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/27620784/luciano-de-freitas-santoro
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/27620784/luciano-de-freitas-santoro
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Respeitar e zelar pelo princípio da presunção de inocência garantia constitucional 

contemporaneamente esquecida, não significa afrontar os direitos das mulheres e ignorar 

os benefícios louváveis da Lei 11.340/2006, mas garantir que cada indivíduo receba 

tratamento igualitário e tenha o seu estado de inocência assegurando durante a construção 

do lastro probatório, evitando os inúmeros erros judiciários e injustiças moralmente 

irreparáveis, e principalmente, desestimular as falsas denúncias que movem e deformam 

a máquina estatal. Deve-se buscar a adequação da Lei ao caso concreto, pois o plano de 

justificação da norma, extremamente benéfica, é diferente do plano de aplicação. O 

direito não pode calar um indivíduo em detrimento de outro. Sugere-se a adaptação da 

Lei para a proteção do ambiente doméstico e familiar, e não apenas a proteção da mulher, 

vez que ela não é a única vítima, embora pouco ou quase se discuta a respeito. 
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CAPÍTULO VII 

A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO E FAMILIAR A PARTIR DA LEI 14.188/2021 

 
Fabiane Costa Luz72; Leticia Viviane Miranda Cury73. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.12-07 

 

RESUMO: A violência contra a mulher ainda constitui grave problema no âmbito do 

Direito Penal Brasileiro. Uma das causas da violência doméstica na relação familiar seria 

o constrangimento e a humilhação da mulher, do ponto de vista psicológico, 

influenciando no seu livre desenvolvimento. A hipótese a ser desenvolvida é a violência 

psicológica contra a mulher, prevista no Art. 7, II, da Lei 11.340/2006, com redação dada 

pela Lei 14.188/2021, passa a vigorar com acréscimo do Art. 12-C, analisando esse tipo 

penal e suas condutas que caracterizam as novas formas de violência psíquica contra a 

mulher (doméstica e familiar). Por isso, torna-se imperioso a compreensão dos novos 

formatos e arranjos legais de violência psicológica contra a mulher nas relações 

domésticas e familiares; em primeiro lugar, será feita uma análise da Lei 14.188/2021 

(Programa Sinal Vermelho), que institui a pena de lesão corporal simples cometida contra 

a mulher por razões da condição do sexo feminino, criando novo tipo penal de violência 

psicológica contra a mulher nas relações familiar, bem como, demarcando as normativas 

de direitos humanos no combate a violência contra a mulher. 

PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica. Direitos humanos. Violência psicológica.  

 

PSYCHOLOGICAL VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE DOMESTIC 

AND FAMILY SCOPE UNDER LAW 14.188/2021 

ABSTRACT: Violence against women is still a serious problem under Brazilian 

Criminal Law. One of the causes of domestic violence in family relationships would be 

the embarrassment and humiliation of women, from a psychological point of view, 

influencing their free development. The hypothesis to be developed is psychological 

violence against women, provided for in Art. 7, II, of Law 11.340/2006, with wording 

given by Law 14.188/2021, becomes effective with the addition of Art. 12-C, analyzing 

this criminal type and its behaviors that characterize the new forms of psychic violence 

against women (domestic and family). Therefore, it is imperative to understand the new 

formats and legal arrangements for psychological violence against women in domestic 

and family relationships; firstly, an analysis of Law 14.188/2021 (Red Signal Program) 

will be carried out, which institutes the penalty of simple bodily harm committed against 

women for reasons of the female sex, creating a new type of penal type of psychological 

violence against women in family relationships, as well as, demarcating human rights 

norms in combating violence against women. 

KEYWORDS: Domestic violence. Human rights. Psychological violence. 

 

 
 

72 Acadêmica de Direito da Faculdade São Lucas/Rondônia.  
73 Mestre em Direito Penal pela Universidade de Salamanca. Professora no Curso de Direito da Faculdade São 
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INTRODUÇÃO 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, em 

Pesquisa Nacional de Saúde (2019), por volta de 29,1 milhões de pessoas, maiores de 18 

anos, sofreram algum tipo de violência de natureza psicológica, física ou sexual no Brasil. 

Nesse sentido, nos dados analisados, a maioria desse percentual são mulheres (19,4% por 

cento), enquanto os homens ficaram em 17% por cento. Ainda, o que impressiona na 

pesquisa é a violência física, psicológica e sexual no âmbito das relações domésticas e 

familiares.  

 Por exemplo, segundo os dados, companheiro, ex-companheiro, namorado e ex-

namorado, ou ainda, parentes, são os que aparecem em maior percentual, como sendo os 

principais agressores das mulheres (52,4% violência física, 32,0 % psicológica, 53,3% 

violência sexual. Em relação aos homens, o mais comum são violências ocorridas em 

ambiente externo (amigos colegas, vizinhos, desconhecidos na rua)74.  

Esse fenômeno não é exclusividade da realidade brasileira, mas ganhou contornos 

internacionais. A explicação dar-se-á com base no aumento em pedidos de ajuda em 

linhas telefônicas, por intermédio de canais de atendimento, durante a pandemia do 

Covid-19, em que ocorreu uma espécie de incremento quanto aos casos de violência 

doméstica a níveis mundiais, sendo as mulheres as vítimas centrais, conforme o Datafolha 

em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Relatório Visível e 

Invisível de 2021.  

 Em face dos dados apresentados, justifica-se a pesquisa do tema da violência 

psicológica contra a mulher, tendo em vista a Lei Ordinária Federal 14.188/2021, que 

institui o Programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica (OU escrito à mão, em 

vermelho). A nova lei instituiu essa nova espécie de violência em razão do gênero 

feminino.  

De tal modo que, o trabalho irá analisar o estudo da temática da violência 

psicológica contra a mulher no ambiente doméstico e familiar (companheiros, cônjuges, 

namorados etc.), realizando a reflexão acerca da inserção de novo tipo penal acrescido à 

 
74 Disponível em https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30658-

violencia-atingiu-29-1-milhoes-de-pessoas-em-2019-mulheres-jovens-e-negros-sao-as-principais-vitimas. Acesso em 

25 de outubro de 2021.  

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30658-violencia-atingiu-29-1-milhoes-de-pessoas-em-2019-mulheres-jovens-e-negros-sao-as-principais-vitimas
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30658-violencia-atingiu-29-1-milhoes-de-pessoas-em-2019-mulheres-jovens-e-negros-sao-as-principais-vitimas
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Lei Maria da Penha, o Art. 12 – C, Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que prevê a 

existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da 

mulher em situação de violência doméstica e família. 

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA  

Considerando que o presente trabalho é de natureza bibliográfica, o método de 

abordagem a ser adotado no seu desenvolvimento será o dedutivo, tendo pressuposto 

argumentos gerais, para argumentos particulares; quanto ao procedimento será analítico 

e o histórico crítico, a partir da doutrina e da jurisprudência dos tribunais. Quanto à 

metodologia, será de natureza qualitativa.  

Serão utilizadas obras eletrônicas, pesquisas bibliográficas de especialistas na 

área, tais como, Guilherme Nucci, Valério Mazuolli, André Carvalho Ramos, Flávia 

Piovesan, Alexandre Morais da Rosa, a Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça/STJ, dentre outros autores e referenciais que se somaram no curso do trabalho. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Um caso envolvendo a República Federativa do Brasil, quanto à temática da 

violência contra a mulher diz respeito à Sra. Maria da Penha Maia Fernandes, tendo em 

vista o fato que quase ceifou sua vida, em face da violência doméstica praticada pelo ex-

marido na década de 1980. Ocorre que, em razão do processo em âmbito doméstico (mais 

de 15 anos), para dar andamento ao inquérito policial e o processo judicial, Maria da 

Penha acionou CEJIL - Centro pela Justiça e Direito Internacional e ao CLADEM -

Comitê Latino Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, encaminhar o caso para 

análise da CIDH – Comissão Interamericana de Direitos Humanos (MAZZUOLI, 2019, 

p. 274)  

Nos termos do art. 44 da Convenção Americana: qualquer pessoa ou grupo de 

pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-
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membros da Organização, pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias 

ou queixas de violações desta Convenção por um Estado-parte75. 

Trata-se de uma exceção à chamada cláusula facultativa (que permite que o 

Estado-parte se manifeste se aceita ou não esse mecanismo), uma vez que a Convenção 

permite que qualquer pessoa ou grupo de pessoas (sejam elas nacionais ou não) recorram 

à Comissão Interamericana independentemente de declaração expressa do Estado 

reconhecendo essa sistemática (MAZZUOLI, 2020, p. 1344) 

Uma das principais competências da Comissão é, seguramente, a de examinar as 

comunicações de indivíduos ou grupos de indivíduos, ou ainda de entidade não 

governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da OEA, 

atinentes a violações de direitos humanos constantes na Convenção Americana por 

Estado que dela seja parte: 

“Sobrevivi, posso contar”. É este o título do livro autobiográfico de 

Maria da Penha, vítima de duas tentativas de homicídio cometidas por 

seu então companheiro, em seu próprio domicílio, em Fortaleza, em 

1983. Os tiros contra ela disparados (enquanto dormia), a tentativa de 

eletrocutá-la, as agressões sofridas ao longo de sua relação matrimonial 

culminaram por deixá-la paraplégica aos 38 anos. Apesar de condenado 

pela Justiça local, após quinze anos o réu ainda permanecia em 

liberdade, valendo-se de sucessivos recursos processuais contra decisão 

condenatória do Tribunal do Júri. A impunidade e a inefetividade do 

sistema judicial diante da violência doméstica contra as mulheres no 

Brasil motivou, em 1998, a apresentação do caso à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (OEA), por meio de petição 

conjunta das entidades CEJIL-Brasil (Centro para a Justiça e o Direito 

Internacional) e CLADEM-Brasil (Comitê Latino-Americano e do 

Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher). (PIOVESAN, 2012, p. 

197) 

No mesmo sentido, ensina a autora:  

A petição referente ao Caso 12051 denuncia grave violência perpetrada 

contra Maria da Penha Maia Fernandes por parte de seu então 

companheiro. As tentativas de homicídio e as agressões acabaram por 

provocar paraplegia irreversível na vítima, além de outras lesões. 

Apesar de condenado pela Justiça local, após quinze anos o réu ainda 

permanecia em liberdade, valendo-se de sucessivos recursos 

processuais contra a decisão condenatória do Tribunal do Júri. A 

impunidade e a inefetividade do sistema judicial diante da violência 

doméstica contra as mulheres no Brasil motivaram, em 1998, a 

apresentação do caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

 
75 CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Disponível em  

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Data de acesso em 27 de outubro de 2021.  

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
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Em 2001, em decisão inédita, a Comissão Interamericana condenou o 

Estado brasileiro por negligência e omissão em relação à violência 

doméstica, recomendando ao Estado, dentre outras medidas, 

“prosseguir e intensificar o processo de reforma, a fim de romper com 

a tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à 

violência doméstica contra as mulheres no Brasil (PIOVESAN, 2014, 

p. 433) 

Sendo assim, a Comissão Interamericana acabou condenando o Estado Brasileiro 

por dois motivos: omissão e negligência á violência doméstica, no caso Maria da Penha.. 

Aos 38 anos, Maria da Penha foi vítima, pela segunda vez, de tentativa de homicídio. 

Essa violência revelou, todavia, algumas facetas, tais como, a vítima ficou paraplégica 

pelas tentativas de homicídio pelo seu próprio marido; e as marcas físicas e psicológicas 

derivadas da violência foram agravadas pela impunidade76. 

Outro exemplo de grave omissão estatal concernente à obrigação 

internacionalmente contraída em matéria de direitos humanos atinha-se à inexistência de 

normatividade nacional específica em relação à prevenção, combate e erradicação da 

violência contra a mulher. Vale Frisar, que ao ratificar a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, denominada Convenção Belém 

do Pará, o Estado brasileiro assumiu o dever jurídico de, sem demora, incluir em sua 

legislação interna normas penais, civis e administrativas necessárias para prevenir, punir 

e erradicar a violência contra a mulher art. 7º da Convenção. (PIOVESAN, 2014, p. 397) 

Pela Convenção de Belém do Pará (1994)77, a violência contra a mulher é definida 

como sendo qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no 

privado. A violência contra a mulher abrange a violência física, sexual ou psicológica, 

quer tenha ocorrido no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer outra 

relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja convivido no mesmo domicílio 

que a mulher e que compreende, entre outros, estupro, violação, maustratos e abuso 

sexual; quer no âmbito da comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa. 

 
76 BRASIL. [Lei Maria da Penha (2006)]. Lei Maria da Penha [recurso eletrônico] : Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 

2006, que dispõe sobre mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. – 5. ed. – Brasília : 

Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2015 
77CONVENÇÃO BELÉM DO PARÁ. Disponível em http://www.cidh.org/basicos/portugues/m.belem.do.para.htm. 

data de acesso em 27.10.2021.  

http://www.cidh.org/basicos/portugues/m.belem.do.para.htm
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De acordo com o art. 7º, alínea d/e, da citada Convenção, os Estados Partes devem 

adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas orientadas e prevenir, 

punir e erradicar a dita violência e empenhar-se em incluir em sua legislação interna 

normas penais, civis e administrativas, assim como as de outra natureza que sejam 

necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. 

No entanto, até 2006, o Estado brasileiro não havia elaborado legislação específica 

sobre a matéria, o que caracteriza violação ao dispositivo internacional. Finalmente, em 

7 de agosto de 2006, foi adotada a Lei n. 11.340, denominada Lei Maria da Penha, que 

criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim 

preceitua a Legislação de regência:  

Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 

e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o 

Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; 

e dá outras providências78 

Segundo, a visão de Renato Brasileiro de Lima (2014, p. 883):  

Por conta da lentidão do processo, e por envolver grave violação aos 

direitos humanos, o caso foi levado à Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, que publicou o Relatório nº 54/2001, no sentido de 

que a ineficácia judicial, a impunidade e a impossibilidade de a vítima 

obter uma reparação mostra a falta de cumprimento do compromisso 

assumido pelo Brasil de reagir adequadamente ante a violência 

doméstica. Cinco anos depois da publicação do referido relatório, com 

o objetivo de coibir e reprimir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher e superar uma violência há muito arraigada na cultura machista 

do povo brasileiro, entrou em vigor a Lei nº 11.340/06, que ficou mais 

conhecida como Lei Maria da Penha. 

Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4424/DF79, o Supremo Tribunal Federal, 

entendeu por maior e conforme os votos do Relator Ministro Marco Aurélio, para dar 

provimento à ação proposta pelo Procurador-Geral da República, para, dando 

interpretação conforme aos arts. 12, I, e 16, da Lei n.º 11.340/2006, sedimentando o 

entendimento da natureza pública e incondicionada da ação penal quando envolver crime 

 
78BRASIL. Lei Maria da Penha. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em 26 de outubro de 2021.  
79SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP= TP 

& docID=6393143. Acesso em 27 de outubro de 2021. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6393143
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6393143
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=6393143
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de lesão corporal leve, praticado contra a mulher no ambiente doméstico, independente 

de sua extensão. Também, não se aplica a Lei 9.009/99 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais) 

De toda forma, o art. 44 do Código Penal Brasileiro veda a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos quando houver violência ou grave ameaça 

à pessoa, justamente o quadro apresentado pela violência doméstica. Além disso, a Lei 

11.340/2006 (Lei Maria da Penha) veda a aplicação da Lei 9.099/95 a tais casos de 

agressão a mulheres. Proíbe, inclusive, as penas meramente pecuniárias (NUCCI, 2020, 

p. 582) 

A lei objetiva coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Assim, nem toda violência contra a mulher faz incidir a Lei Maria da Penha: é necessário 

que haja em primeiro uma questão de gênero e, em seguida, um contexto familiar e 

doméstico. A violência tratada na Lei Maria da Penha consiste em ato ou omissão que 

viole os direitos da mulher oriundos de uma relação de afeto ou de convivência. 

Por isso, configura “violência doméstica e familiar contra a mulher” 

qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial, (i) no âmbito da unidade doméstica, compreendida como 

o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo 

familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; (ii) no âmbito da 

família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que 

são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 

afinidade ou por vontade expressa; (iii) em qualquer relação íntima de 

afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 

independentemente de coabitação (art. 5º da Lei), como, por exemplo, 

relacionamentos entre amantes, namorados etc (RAMOS, 2020, p. 438) 

O Art. 7º da Lei 11.340/2006 estabeleceu quais seriam as formas de violência, a 

qual se cita em especial, a violência psicológica, previsto no inciso II, entendida como 

qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 

prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 

ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 

insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 

qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. 
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Essas relações pessoais (domésticas, familiares e de afetividade) independem de 

orientação sexual e coabitação, o que inclui o namoro e as relações entre amantes. Sobre 

esse aspecto, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, a partir da edição da Súmula 

600, entendeu que para configurar a violência doméstica e familiar tipificado no Art. 5, 

da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), não há exigência de autor e vítima, quanto à 

coabitação80. (SÚMULA 600, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJE 

27/11/2017) 

[...] LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 

9º DO CP. COMPETÊNCIA DA VARA DA VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. EX-NAMORADO, COM FILHA COMUM. 

RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. 

[...] Considerando que restou consignado na origem que o recorrente e 

a vítima mantiveram relacionamento afetivo, tendo, inclusive, uma 

filha em comum, com menos de um ano de idade, a agressão à ex-

namorada configura crime de violência doméstica abrangido pela Lei 

Maria da Penha. 2. Estabelece o art. 5º da Lei nº 11.340/06 traz três 

hipóteses de incidência: em razão do local (domicílio), em razão do 

vínculo familiar, mesmo voluntário, e em razão do vínculo afetivo, 

situação esta em que se enquadra o ex-namorado. 3. Embora tenha 

terminado o relacionamento amoroso e já não mais residindo o agressor 

no mesmo domicílio, a violência deu-se em razão da relação afetiva 

com a mulher, que é pela lei especial protegida. 4. A mulher possui na 

Lei Maria da Penha a proteção acolhida pelo país em direito 

convencional de proteção ao gênero, que independe da demonstração 

de concreta fragilidade, física, emocional ou financeira. 5. É da 

competência da Vara da Violência Doméstica o julgamento do crime 

contra a mulher atingida por violência de homem em seu domicílio, ou 

com quem mantenha vínculo familiar, ou mesmo com quem tenha tido 

relação íntima de afeto. [...]" (AgRg no RHC 74107 SP, Rel. Ministro 

NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 

26/09/2016) 

A Convenção de Belém do Pará (Decreto n. 1.973/1996), que dispõe no art. 2º: 

Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e 

psicológica: 

A. ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer 

relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado 

ou não a sua residência, incluindo-se, entre outras formas, o estupro, 

maus-tratos e abuso sexual; 

B. ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo, 

entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de 

mulheres, prostituição forçada, seqüestro e assédio sexual no local de 

 
80 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Disponível em https://scon.stj.jus.br/SCON. Data de acesso em 26 de 

outubro de 2021.  

https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27AgRg%20no%20RHC%27.clap.+e+@num=%2774107%27)+ou+((%27AgRg%20no%20RHC%27+ou+AGRRHC)+adj+%2774107%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO&fr=veja
https://scon.stj.jus.br/SCON
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trabalho, bem como em instituições educacionais, serviços de saúde ou 

qualquer outro local; e 

C. perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que 

ocorra. 

A Lei 14.188/2021 (Sinal Vermelho), recentemente foi publicada trazendo 

algumas alterações e inovações do ponto de vista legislativo em relação ao combate a 

violência contra mulher: dentre as mudanças, estão o aumento de pena para crimes de 

lesão corporal contra a mulher em razão do sexo feminino, tendo criado o tipo penal de 

violência psicológica contra a mulher, tendo implicações no Código Penal e na Lei Maria 

da Penha. Assim, segundo a legislação, in verbis:  

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e 

perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a 

controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 

chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer 

outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e 

autodeterminação: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e 

multa, se a conduta não constitui crime mais grave." 

 

Art. 5º O caput do art. 12-C da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 

2006 (Lei Maria da Penha), passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou 

à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência 

doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será 

imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com 

a ofendida81. 

A violência psicológica está prevista, conforme já mencionado, no art. 7º, inc. II, 

da Lei 11.340/2006; no entanto, até que a Lei 14.1888/2021 passasse a vigorar não havia 

um tipo penal correspondente, ou seja, o Código Penal não tipifica essa conduta.  

Estabelecia-se um paradoxo, à medida que a legislação penal extravagante definia a 

violência psicológica, sem que essa conduta correspondesse a um ilícito penal 

 
81 BRASIL. Define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas 

de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 

(Lei Maria da Penha), e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), em todo o território 

nacional; e altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar a modalidade da 
pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e para criar o tipo 

penal de violência psicológica contra a mulher. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-

2022/2021/lei/L14188.htm. Acesso em 27 de outubro de 2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14188.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14188.htm


 
 
 
 
 

 126  

 

correspondente não configurar necessariamente um ilícito penal82. O Art. 6.º da Lei Maria 

da Penha, prevê que a violência doméstica e familiar é uma das formas de violação aos 

direitos humanos.  

A nova legislação acrescenta ao Art. 147 – B, uma série de condutas e, portanto, 

diversos tipos de conduta que podem caracterizar a violência psicológica, desde 

vigilância, isolamento, rebaixamento, dentre outras, que até sua entrada em vigor, não 

estavam previstas criminalmente. De tal modo que, considera-se importante as condutas 

previstas a medida que possibilita à vítima efetuar os registros policiais. Além disso, criou 

uma nova modalidade da pena para a lesão corporal simples cometida contra a mulher 

por razões da condição do sexo feminino, acrescentando o artigo 129, em seu § 13, do 

CPB, o que não aplica ao caso previsto no Art. 12 – C da Lei Maria da Penha.  

Segundo estudo da Defensoria Pública do Estado do Pará, o tipo penal criado pela 

nova lei trata-se de crime material, todavia, a perícia não é a condição essencial para prova 

do delito, uma vez que por se tratar de dano emocional o depoimento da vítima e a prova 

testemunhal, relatórios médicos ou psicológicos poderão servir de meio de prova83. Ainda 

as condutas de calúnia, injúria e difamação, previstas respectivamente nos art. 138, 139, 

140 e 147 do CPB, quando praticadas em um contexto de violência de gênero, estão 

absorvidas pelo novo tipo penal do art. 147-B 

Por outro lado, a sanção da Lei n. 14.188/21, que define o programa de cooperação 

“Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica” como uma das medidas de 

enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher e altera o art. 12-C da 

Lei n. 11.340/2006 para prever a possibilidade de o risco atual ou iminente à integridade 

psicológica (não apenas à integridade física) justificar o deferimento de medida protetiva 

de urgência. 

Uma das medidas estabelecidas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006 é o afastamento 

do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida (inc. II). Segundo o 

disposto no caput, cabe ao magistrado a aplicação da medida, seguindo o rito estabelecido 

 
82 Violência Psicológica contra a Mulher: comentários à Lei 14.188/2021. Disponível em 

https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2021/07/29/comentarios-lei-n-14-1882021/. Data de acesso: 

26.10.2021.  
83DEFENSORIA PÚBLICA DO PARÁ. Cartilha da Mulher. Violência Psicológica. Disponível em http:// 

www.defensoria.pa.def.br/portal/anexos/nugen/cartilhas% 20belem/CARTILHA.2021.pdf. Acesso em 27 de outubro 

de 2021.  

https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2021/07/29/comentarios-lei-n-14-1882021/
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nos art. 10 a 12 e 18 a 21 da Lei Maria da Penha. O Art 18, caput, cc o Art. 12, III, elenca 

que deverá a autoridade policial remeter, no prazo de 48 horas, expediente apartado ao 

juiz para concessão da medida, e uma vez recebida, igual prazo para decidir.   

O art. 22 da Lei n° 11.340/06 faz referência à adoção de tais medidas 

apenas quando constatada a prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher. No entanto, ante a nova redação conferida ao art. 313, 

inciso III, do CPP, pela Lei n° 12.403/11, além da mulher, tais medidas 

também podem ser concedidas de modo a coibir a violência doméstica 

e familiar contra a criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com 

deficiência. A utilização das expressões entre outras ao final dos arts. 

22, caput, e 24, caput, e sem prejuízo de outras medidas ao final do art. 

23, caput, evidenciam que estamos diante de um rol de natureza 

exemplificativa, e não taxativa.  

O próprio art. 22, §1°, da Lei Maria da Penha, dispõe que as medidas protetivas 

referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, 

sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a 

providência ser comunicada ao Ministério Público.  

Há, portanto, um verdadeiro princípio da atipicidade das medidas protetivas de 

urgência, a corroborar a tendência do ordenamento processual de conferir ao magistrado 

a possibilidade de se valer, em cada caso concreto, da medida que reputar mais adequada, 

necessária e proporcional, para alcançar o resultado almejado, ainda que a medida não 

esteja prevista em lei (LIMA, 2014, p. 913) 

Por outro lado, em relação ao novo dispositivo da Lei 14.188/2021, o Art. 12 C, 

dispõe ao reconhecer no seu tipo penal a situação atual ou iminente do risco à vida ou a 

integridade física ou psicológica da vítima impondo o afastamento imediato do agressor 

do lar. Sendo assim, o risco atual é aquele que está em curso, como uma lesão corporal 

que pode ser reiterada. Já no caso do risco iminente é o que estaria prestes a ocorrer, como 

por exemplo, uma ameaça que o agente promete e está em risco de acontecer.  

Assim, a locução do dispositivo, consta o advérbio imediatamente: sendo assim, 

a nova lei prevê que se constatada a atual ou iminência do perigo a vida ou integridade 

psicológica e física, a medida protetiva de urgência será concedida de imediato, isto é, no 

mesmo instante, sem qualquer lapso temporal, o que implica dizer, se registrada a 

ocorrência pela vítima, a autoridade policial, terá que providencia a ao juiz a remessa do 

pedido de proteção, até mesmo pela interpretação do Art. 12, C, inciso I, não se aplicando 
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o prazo de 48 horas previsto no Art. 12, III, da Lei Maria da Penha e do Art. 18, do mesmo 

dispositivo. 

 Já no caso do inciso II, que trata da hipótese pelo delegado de polícia, quando o 

Município não for sede de comarca; ou o inciso III, pelo policial, quando o Município 

não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, 

ambas o juiz decidirá em 24 horas o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida 

aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente.         

Por fim, o Art. 12 C, em seu parágrafo, traz a previsão dos casos de risco à 

integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, 

destacando que não será concedida liberdade provisória ao preso.           
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CAPÍTULO VIII 

ANÁLISE DOS DISCURSOS PROFERIDOS EM DECISÕES NA PRIMEIRA 

TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL 

A RESPEITO DA PRISÃO DOMICILIAR DURANTE O PERÍODO DO 

ISOLAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, ESPECIALMENTE NOS 

CASOS DE CRIMES DE TRÁFICOS DE DROGAS 

 
Aline Nunes Trindade84; Victória Barcarollo Ficagna85. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.12-08 

 

RESUMO: O artigo tem como proposta de pesquisa e tema central de estudo analisar os 

fundamentos dos discursos utilizados, em tempos de pandemia (COVID -19), nas 

decisões da primeira turma criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 

Sul, referente à concessão ou não da prisão domiciliar aos réus, nos crimes de Tráfico de 

Drogas. O projeto tem como problema de pesquisa verificar se é possível com base na 

sustentabilidade das instituições democráticas, em especial prisionais, quais são os 

discursos utilizados para fundamentar a flexibilização ou não dos decretos prisionais 

durante a pandemia? 

PALAVRAS-CHAVE: Decisões Judiciais. Prisão domiciliar. Tráfico de Drogas. Covid-

19.  

 

ANALYSIS OF SPEECH DECISIONS IN DECISIONS IN THE FIRST 

CRIMINAL CLASS OF THE COURT OF JUSTICE OF RIO GRANDE DO SUL 

REGARDING HOUSEHOLD ARREST DURING THE ISOLATION PERIOD 

OF THE COVID-19 PANDEMIC, ESPECIALLY IN CASES OF DRUG 

TRAFFICKING CRIMES 

ABSTRACT: The article's research proposal and central theme of study is to analyze the 

foundations of the discourses used, in times of pandemic (COVID -19), in the decisions 

of the first criminal class of the Court of Justice of the State of Rio Grande do Sul, 

regarding the granting or not of house arrest to the defendants, in the crimes of Drug 

Trafficking. The project has as a research problem to verify if it is possible, based on the 

sustainability of democratic institutions, especially prisons, which are the discourses used 

to support the flexibility or not of prison decrees during the pandemic? 

KEYWORDS: Judicial Decisions. Home prison. Drug trafficking. Covid-19. 

 

INTRODUÇÃO  

São objetivos específicos desta pesquisa analisar as decisões do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em especial, os crimes de Tráfico de Drogas, a 
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fim de examinar os argumentos que mantiveram a Prisão Restritiva de Liberdade, em 

tempos de pandemia (COVID- 19).  

Para isso, verificar-se-á se os Juízes estão seguindo as recomendações do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ou estão fundamentando a negativa na 

recomendação do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul 

(CREMERS), ou, ainda, julgando com discricionariedade caso a caso. Portanto, a 

pesquisa admite como possível hipótese de respostas ao problema investigado: 

1) Juízes têm seguido a recomendação 62 do CNJ; 

2) Juízes têm decidido, com discricionariedade, caso a caso, para a possibilidade 

da prisão domiciliar em tempos de pandemia. 

A fim de descrever a metodologia de pesquisa adotada, apresenta-se inicialmente 

o método de abordagem, em seguida o método de procedimento. O método de abordagem 

utilizado no trabalho é o indutivo, pois parte-se da análise específica a partir da 

experiência prática dos discursos jurisprudências para assim chegar a um resultado geral. 

Além disso, a pesquisa possui análise qualitativa e uma pequena análise quantitativa. 

A pesquisa foi realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 

do Sul (TJRS) das seguintes formas: Inicialmente buscou-se na barra de ferramentas as 

seguintes palavras chaves: prisão domiciliar - Coronavírus, com data de julgamento entre 

1º de dezembro de 2020 a  1º de janeiro de 2021. Como consequência da busca obteve-

se resultado total de 224 decisões.  

Posteriormente, optou-se por uma nova pesquisa (mais centralizada). Para isso 

buscou-se na barra de ferramentas as mesmas palavras chaves: prisão domiciliar - 

Coronavírus, com data de julgamento entre 1º de dezembro de 2020 a  1º de janeiro de 

2021, com acréscimo do tipo de crime: Tráfico de Drogas, nas Câmaras Criminais 1º, 2º, 

3º, devido à competência para o julgamento de entorpecentes. Como consequência da 

busca obteve-se resultado total de 104 decisões (sendo 17 decisões na 1º Câmara 

Criminal,  52 decisões na 2º Câmara Criminal e 35 decisões na 3º Câmara Criminal). A 

partir dessa pesquisa elegeu-se para a análise de inteiro teor a 1º Câmara Criminal do TJ-

RS, com 17 decisões. 
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Como justificativa foram descartadas a análise na 4º Câmara Criminal em virtude 

de tratar-se de Crimes contra a Administração Pública e nas 5º, 6º, 7º ,8º Câmaras 

Criminais por se tratar de Crimes contra a dignidade sexual, Crimes contra o patrimônio, 

Crimes de trânsito e demais infrações penais. 

 

SUSTENTABILIDADE (SOCIAL) DAS INSTITUIÇÕES E DAS PRISÕES 

É visível que o sistema prisional brasileiro se depara com diversos entraves, dentre 

eles seria a superlotação e as péssimas condições estruturais, locais impróprios para 

qualquer finalidade educativa e ressocializadora. O sistema prisional tem por objetivo a 

punição de crimes e é exteriorizada por meio da privação da liberdade do infrator, a fim 

de, em tese, punir e ressocializar o apenado. Falar sobre os presídios, é falar, infelizmente, 

sobre violência, medo, desumanização e muita tristeza. Por consequência disso, 

hodiernamente, cada vez mais o instituto reeducador e ressocializador (objetivo 

fundamental e central da Lei de Execução Penal - LEP), se afasta da realidade prisional. 

Situação está que prejudica, consideravelmente, o respeito aos Direitos Fundamentais, 

como, por exemplo, o da dignidade da pessoa humana,  ao ponto de ter o Supremo 

Tribunal Federal (STF) declarado o estado de coisas inconstitucionais na ADPF 347 em 

28 de agosto de 2015. Isso significa que o próprio STF admite que o Sistema Penitenciário 

Brasileiro é inconstitucional,  pois julgou que o conjunto prisional é ineficaz devido a sua 

caoticidade. Além de haver múltiplas denúncias na Comissão Internacional de Direitos 

Humanos (CIDH). 

Diante disso, para HOEFLING “não é possível a perda da dignidade humana em 

nenhuma condição” (HOEFLING apud KIRST 2008, p. 01), isto é, pode-se concluir que 

ainda que o sujeito esteja preso, o mesmo jamais deveria perder o direito à dignidade. 

Contudo, a realidade é inversa, dado que esse direito é um dos primeiros a ser violado 

quando a pessoa se encontra encarcerada. Portanto, esse direito deve ser preservado até 

mesmo para o delinquente: “que pode ter atentado, da forma mais grave e insuportável, 

contra tudo aquilo que a ordem de valores da Constituição coloca sob sua proteção, não 

pode ser negado o direito ao respeito da sua dignidade" (SARLET apud KIRST, 2008, 

p.01). O contrário sensu essa afirmação existe apenas em teoria, porquanto na prática 

ocorre o oposto do estabelecido na Carta Magna. 



 
 
 
 
 

 133  

 

O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) 2019 aponta 

que o Brasil possui uma população prisional de 773.151 pessoas privadas de liberdade 

em todos os regimes, considerando presos em estabelecimentos penais e presos detidos 

em outras carceragens. No Estado do Rio Grande do Sul esse cenário expressivo não é 

diferente, pois segundo o site da Superintendência de Serviços Penitenciários do Rio 

Grande do Sul também há índices significativos e assustadores de presos, perfazendo o 

número de 39.589 mil presos, entre homens e mulheres. (Departamento de Segurança e 

Execução Penal – SUSEPE, 2020). Infelizmente, esse cenário não é promissor, dado que 

os números de encarceramento crescem ano a ano. Diante desses números prisionais  o 

Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de países com maior número de pessoas presas no 

mundo, “perdendo” para os Estados Unidos com 2.145.100 milhões de presos e para a 

China com 1.649.804 milhões de presos (CONJUR, 2017). 

Com isso chega-se a evidente conclusão lógica que as atuais condições prisionais 

são impróprias em tempos “normais”, e que diante dos acontecimentos atuais ocorridos 

devido ao Covid-19, medidas são necessárias e urgentes a fim de proteger principalmente 

a integridade e a saúde dos apenados, visto que as questões prisionais não devem ser 

esquecidas pela população em geral por se tratar de questão de  saúde pública e não apenas 

de segurança pública. 

Portanto, a escolha dessa temática deu-se devido ao grande entrave e da 

insegurança jurídica e social que o mundo enfrenta em virtude do Coronavírus. Além da 

grande relevância temática, bem como por ser uma pesquisa ainda pouco abordada no 

Brasil. Essas incertezas geram medo, insegurança, receio e angústia a todos. E apesar 

disso, as esperanças em ver esta situação resolvida não devem terminar, para que assim 

se possa voltar à “normalidade”.  

 

DESENCARCERAMENTO DA PRISÃO EM TEMPOS DE COVID-19 

Primeiramente, vale mencionar, que o cárcere é um dos lugares em que se deixam 

cicatrizes permanentes para os que lá se encontram. Como mencionado anteriormente o 

Estado do Rio Grande do Sul há um número significativo de presos chegando a 41.498 

mil presos, entre homens e mulheres, e a sociedade ainda acredita que o Estado, por meio 

do Poder Judiciário, “prende- condena” pouco e quando prende solta rápido. Com isso, 

http://www.ihu.unisinos.br/188-noticias/noticias-2018/582668-brasil-terceira-maior-populacao-carceraria-aprisiona-cada-vez-mais
http://www.ihu.unisinos.br/188-noticias/noticias-2018/582668-brasil-terceira-maior-populacao-carceraria-aprisiona-cada-vez-mais
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percebe-se que a sociedade, de modo geral, requer como resposta do Ente Estatal a prisão 

dos infratores ou criminosos. Algo totalmente aceitável, porém o que é reprovável é a 

carência de condições mínimas em que os presídios se encontram, desrespeitando direitos 

fundamentais básicos, como a Dignidade, visto que apesar de terem cometidos crimes os 

mesmos não deixaram de ser Seres Humanos e, portanto, titulares de garantias mínimas, 

como higiene, educação, saúde etc. 

Ocorre que diante da situação pandêmica (Covid-19), que afeta o mundo, o Brasil, 

em especial, o Conselho Nacional de Justiça editou recomendação de n. 62, de 17 de 

março de 2020, o qual orienta que tribunais de justiça e juízes adotem medidas 

desencarceradora com o objetivo de preservar a vida de pessoas com doenças cardíacas, 

pessoas idosas, pessoas com HIV, pessoas com tuberculose, entre outras que compõem o 

grupo de risco. Diante disso, levando em consideração a recomendação do CNJ para a 

flexibilização das prisões privativas de liberdade (PRL) para a prisão domiciliar (PD) em 

algumas situações. O problema central é justamente que o CNJ emitiu uma orientação, e 

por essa razão não há efeito vinculante, e como resultado ainda não há uniformidade na 

doutrina.  

A resolução nº 62 do CNJ é uma recomendação e não uma obrigatoriedade, 

portanto serve para nortear os magistrados e não deve ser aplicada de forma genérica, até 

porque a resolução reforça o poder de decisão do juiz, no qual é plena e desde que 

fundamenta, conforme art. 96 inciso IX da Constituição Federal. 

Assim, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, como o próprio nome 

sugere, não é norma de caráter cogente, bem como não criou nova 

hipótese de concessão da prisão domiciliar, restando plenamente 

vigente as hipóteses taxativas de prisão domiciliar, previstas no artigo 

318 do Código de Processo Penal. (CARDOSO, 2020) 

Outro ponto em discussão acerca da resolução é a divergência de ser ou não um 

salvo conduto para o cometido de crime em plena liberdade. Há posições de ambos os 

lados. A ministra Cármen Lúcia destacou que o tema da proteção da população prisional 

em meio à pandemia não parece carente de tratamento. "Vivemos uma situação em que a 

menor judicialização possível fará melhor para o sistema do que a intervenção"(2020). 

Portanto, por se tratar de tema ainda recente e de debates imaturos, há juízes julgando de 

forma divergente, ou seja, não há consenso acerca do tema. Pois bem, dito isso passa-se 

a análise das decisões jurisprudências, por meio de análise jurisprudencial do Tribunal de 
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Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e quais são os fundamentos usados para a 

concessão ou não da prisão domiciliar. 

 

ANÁLISE  DAS DECISÕES JURISPRUDÊNCIAS DA  1º CÂMARA CRIMINAL 

DO  TRIBUNAL DE JUSTIÇA-RS. 

Verificar-se-á no presente momento, por meio das análises jurisprudenciais 

referentes à 1º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça – RS, quais são os fundamentos 

usados para a concessão ou não da prisão domiciliar, em tempos pandêmicos.  

 

DECISÃO JURISPRUDENCIAL A QUAL CONCEDEU A PRISÃO 

DOMICILIAR:  

No presente estudo em análise foram analisadas em seu inteiro teor cerca de 17 

decisões com data de julgamento entre 1º de dezembro de 2020 a  1º de janeiro de 2021, 

nos crimes de Tráfico de Drogas, pertencentes a 1º Câmara Criminal do TJ-RS. Dessas 

decisões apenas 01 (uma) decisão concedeu a prisão domiciliar para os crimes de tráfico 

de drogas com os seguintes fundamentos: 

Na decisão de nº 70084646884, refere-se a réu portador do vírus HIV, o qual foi 

diagnosticado com tuberculose, sendo necessário o benefício como imperativo 

humanitário, o qual foi considerada a situação de saúde apresentada pelo paciente, bem 

como argumentou-se em função do disposto no art. 5º da Recomendação n. 62/2020 do 

Conselho Nacional de Justiça, que era o caso de conceder a prisão domiciliar pelo estado 

de saúde. Contudo, esse “ benefício” tão somente seria concedido apenas enquanto 

perdurasse a pandemia decorrente do novo Coronavírus (Covid-19). 

 

DECISÕES JURISPRUDÊNCIAS AS QUAIS NÃO CONCEDERAM A PRISÃO 

DOMICILIAR 

A contrário senso, cerca de 13 (treze) decisões das quais foram analisadas em sua 

íntegra, não concederam a prisão domiciliar, em tempos de pandemia, para os crimes de 

tráfico de drogas com os seguintes fundamentos: 

Nas Decisões de nº 70084723964, nº 70084608181, nº 70084795715, nº 

70084359652, menciona-se que não desconhecem à recomendação nº 62 do Conselho 

https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70084646884&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70084795715&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70084359652&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
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Nacional de Justiça, no sentido de que seja reavaliada a necessidade da manutenção da 

prisão preventiva a partir da declaração pública de situação de pandemia em relação ao 

novo Coronavírus. Porém, argumenta-se que não existem registros de dados, dados 

concretos, da disseminação do vírus no sistema penitenciário gaúcho, e que vem adotando 

as medidas que visam à proteção da saúde dos presos, dos magistrados e de todos os 

agentes públicos que integram o sistema da justiça penal. Nas decisões mencionadas não 

há comprovação de que os réus estejam com diagnóstico ou mesmo suspeita de contágio 

pelo COVID-19. E, nessa linha argumenta-se que ainda que estivessem, caberia à 

autoridade estadual competente a adoção de todas as medidas tendentes ao tratamento da 

doença, bem como de eventuais ações preventivas contra a disseminação da moléstia 

entre a população carcerária 

Já na decisão de nº 70084520451, menciona-se que a Recomendação nº 62 do CNJ 

não reflete uma diretriz obrigatória de soltar todos aqueles que estão presos 

preventivamente, devendo ser analisada, caso a caso, a situação dos reclusos no sistema 

carcerário. Nessa decisão, diferente da decisão já abordada de nº 70084646884, 

argumenta-se que a circunstância do apenado pertencer ao grupo de risco do COVID-19, 

por si só, não é suficiente para autorizar a concessão da prisão domiciliar, e, também 

alude que  há ausência de evidências concretas de que o estabelecimento no qual se 

encontra recolhido o apenado, e que o segrega do convívio social, representa maior risco 

à sua saúde do que aquele a que estaria exposto no retorno ao domicílio. 

Ainda, na decisão de nº 70084795889, referente às alegações acerca do COVID-

19, apesar de não se questionar sobre a gravidade da pandemia, essa, por si só, não garante 

que o investigado seja beneficiado com a liberdade provisória ou domiciliar, uma vez que 

a concessão da medida ou a manutenção da prisão preventiva do suspeito não se relaciona 

com a disseminação do vírus, mas sim com a possibilidade de reiteração delitiva, que 

influencia no aumento da criminalidade. Ademais, usa como argumento principal, que 

em se tratando de doença com alto índice de transmissibilidade, não apenas os presos 

estão sujeitos à contaminação, mas todos, independentemente da situação em que se 

encontram, de modo que a concessão de liberdade ou a conversão em prisão domiciliar 

não preveniria a propagação ou infecção pela doença, visto que se trata de um problema 

mundial de saúde pública, que em nada se associa com a sua prisão. No que se refere ao 

disposto na recomendação n°. 162/2020, do CNJ, mais especificamente quanto ao ponto 

https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70084520451&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70084646884&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70084795889&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
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que autoriza a revogação das custódias preventivas ou aplicação de medidas cautelares 

diversas, como a prisão domiciliar, assinalou que estes não podem ser aplicados de forma 

automática ou indiscriminada, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social na 

sociedade. Também é argumentado que as casas prisionais estão adotando os cuidados 

necessários para evitar a contaminação, como por exemplo, suspensão das visitas e 

deslocamento de presos. 

 E por fim, fundamenta-se que apesar do tráfico de drogas não se tratar de delito 

cometido com violência e grave ameaça, o tráfico é um crime grave, uma vez que, a partir 

do dele, diversos outros crimes graves são praticados para garantir sua execução de modo 

que resta demonstrado o perigo gerado pela liberdade do imputado. Outra decisão 

interessante para o tema em análise é a de nº 70084784701, em que explicita como 

argumento o que a própria comunidade científica recomenda, ou seja, o isolamento social. 

 Nessa linha de raciocínio a soltura dos presos contraria a lógica e o bom senso 

que se vá dele retirar quem já se encontra isolado, permitindo-se circulação que, à 

evidência, tem potencial efeito de contribuir para disseminação da pandemia. Mais, 

especificamente no Estado do Rio Grande do Sul, não obstante o sempre apregoado 

estado de coisas inconstitucional afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, o impacto da 

pandemia desautoriza a retirada de presos das unidades prisionais, porquanto até o 

presente momento, no Estado, morreram 1.680 (mil, seiscentas e oitenta pessoas), e no 

sistema carcerário houve apenas 2 (duas) mortes. Para tanto não justificaria tal medida 

liberativa. 

Nas decisões de nº 70084829571 e de nº  70084800564, referencia-se ao mesmo 

argumento da decisão acima (nº 70084784701), isto é, que há recomendação para o 

isolamento social, logo, contraria a lógica retirar dos presídios quem já se encontra 

isolado socialmente, permitindo-se circulação que, à evidência, tem potencial efeito de 

contribuir para disseminação da pandemia da SARS-CoV-2 na população em geral. 

Ainda, traz a baila alguns dados oficiais atinentes à pandemia que deixam à mostra 

a cerca dos índices de letalidade e de mortalidade na população em geral são superiores, 

em muito, àqueles verificados no sistema prisional, afigurando-se, também por isso, 

descabido o desencarceramento de presos por integrarem o grupo de risco, tão-somente. 

Por conseguinte, qualquer decisão que, em razão da pandemia, retirar detentos das casas 

https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70084829571&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70084800564&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
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prisionais constitui evidente absurdidade, provocada por abstrações ideologizadas, 

desconectadas da realidade, circunstância reveladora de que a Covid-19 passou a 

constituir um novo instrumento para o antigo e interminável intento de esvaziar os 

presídios, deles retirando, em especial, os criminosos envolvidos com a narcotraficância 

Nessa linha de argumento, o desembargador mencionou na decisão supracitada os 

seguintes dados acerca do efeito do Covid-19: A pandemia já causou 173.120 (cento e 

setenta e três mil, cento e vinte) mortes no país, já no sistema carcerário, é de 122 (cento 

e vinte e dois) o número de óbitos ocorridos no Brasil (segundo se colhe de dados 

estatísticos divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional ), com o que, até o 

presente momento, o índice de mortalidade (número de óbitos a cada cem mil 

habitantes/presos), na população em geral, atinge o patamar de 82,4; no sistema 

penitenciário, 17,3; restando evidente que o isolamento em estabelecimento carcerário 

reduz o número de mortes, mesmo para os que integram grupo de risco da Covid-19. 

Mais, especificamente no Estado do Rio Grande do Sul, não obstante o sempre apregoado 

estado de coisas inconstitucional afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, o impacto da 

pandemia desautoriza a retirada de presos das unidades prisionais, porquanto até agora, 

no Estado, morreram 6.813 (seis mil, oitocentas e treze) pessoas, e no sistema carcerário 

houve apenas 8 (oito) mortes (índice de mortalidade, na população, 59,9; nos presídios, 

19,7). Inclusive, no que se refere à disseminação e à letalidade da doença, registra-se não 

ter encontrado registro de que, em países outros, tenha sido adotado, como medida de 

prevenção, o desencarceramento de detentos apenas por integrarem o grupo de risco do 

covid-19.  

 A decisão de nº 70084646645 traz dados informacionais de que no Estado do Rio 

Grande do Sul há mais de 41.000 (quarenta e um mil) presos, restou detectada infecção 

em apenas 182 (cento e noventa e dois) detentos. E, até o presente momento, não houve 

óbito, com o que eventual soltura de presos (ou substituição da segregação por cautelas 

alternativas), em virtude da pandemia da Covid-19, constituiria evidente absurdidade, não 

havendo cogitar de observância de recomendação, nesse sentido, emanada de órgão que 

não dispõe de função jurisdicional. E a colocação de detentos em prisão domiciliar, com 

desprezo aos dados estatísticos referidos, põe à mostra aquilo que é de conhecimento 

geral: o intento de alguns de esvaziar presídios a qualquer preço, valendo-se, agora, da 

pandemia para mascarar viés ideológico nem sempre confessado. 

https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70084646645&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
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Corroborando com a grande maioria dos acórdãos até o presente analisadas as 

decisões de nº 70084770247 e nº 70084501089, também defendem ser descabida a 

pretensão de revogação da segregação ou de substituição por medidas cautelares em razão 

da pandemia da SARS-CoV-2, registrando-se que não há elementos que indiquem que a 

casa prisional conte com casos de infecção. 

E, diante disso, não é válida a argumentação acerca da precariedade do sistema 

prisional, pois, por si só não permite concluir que a manutenção da privação da liberdade 

resulta em aumento exponencial do risco de contágio aos presos, merecendo destaque que 

a Superintendência de Serviços Penitenciários adotou medidas preventivas para obstar a 

proliferação do COVID-19 entre os internos, com a suspensão das visitas e a distribuição 

de material de higiene. E, nada veio aos autos a comprovar que o paciente seja portador 

de alguma doença e esteja inserido no grupo de risco da referida pandemia. 

Também, usa como argumento, que a precariedade do sistema  prisional não é 

argumento suficiente para decidir a favor de medidas alternativas à prisão de alguém que 

já se encontra em reclusão social. Ainda menciona que, não há motivos plausíveis para 

se retirar presos de locais de onde há menos óbitos, colocando-os onde a moralidade se 

apresenta muito superior. 

Nessa decisão, traz -se dados divulgados em 30 de novembro de 2020, que no 

sistema penitenciário brasileiro é de 122 (cento e vinte e dois) números de óbitos (dados 

DPN). Já no Rio Grande do Sul esse dado ainda é inferior, isto é, 6813 mortes e no sistema 

carcerário apenas 8 (oito) mortes. 

Em relação a decisão de nº 70084485739, sinaliza em relação à Covid-19 e aos 

riscos em decorrência dela impostos à população carcerária, é sabido que diversas 

medidas passaram a ser adotadas com o intuito de controlar a disseminação do novo 

Coronavírus no âmbito dos estabelecimentos penais, de acordo com as orientações para 

a prevenção do contágio por Sars-Cov 2 (nota técnica 01/2020), elaboradas pela 

Secretaria da Administração Penitenciária (SEAPEN) e pela Superintendência dos 

Serviços Penitenciários (SUSEPE). 

A título exemplificativo, nos procedimentos para ingresso de servidores, será 

realizada uma triagem por meio de questionário e por meio da medição da temperatura. 

Os casos considerados suspeitos não terão a entrada autorizada por um período de 14 dias, 

https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70084800564&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
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a contar da data de identificação.  Em linhas gerais, nas condições atuais, o paciente, 

como todos os demais presos, encontra-se mais protegido em relação a uma possível 

contaminação dentro do presídio do que fora dele. Não obstante, então, totalizaram-se 13 

(treze) decisões que não concederam a prisão domiciliar, diante de todos os argumentos 

expostos. Percebeu-se na leitura que a grande maioria das decisões tinham como 

fundamento os mesmos argumentos. 

 

DECISÕES JURISPRUDÊNCIAS AS QUAIS NÃO TINHAM RELAÇÃO COM O 

OBJETO CENTRAL DO ESTUDO 

Dentre as 17 decisões filtradas, cerca de 3 (três) decisões não tinham relação com 

o tema principal do artigo em estudo. As decisões de nº 70084746338, nº 70084753466 

e nº 70084654136.A decisão de nº 70084746338 trata de dispensa de audiência de 

custódia em virtude do Coronavírus, com a presença dos flagrados, com base na 

Recomendação 62/2020 do CNJ, com vista à cautela de adoção de procedimentos de 

prevenção à infecção e a propagação do novo Coronavírus em espaços de confinamento. 

Já a de decisão de nº 70084753466 apenas mencionou que devido a paideia algumas 

comarcas operaram pelo sistema diferenciado de atendimento de urgência ao longo deste 

ano, o que justifica eventual atraso processual. Na decisão de nº 70084654136 menciona 

que ante a crise mundial do novo Coronavírus e magnitude do panorama nacional, 

intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas pelas autoridades, inclusive do 

Poder Judiciário. A segregação ante tempus é o último recurso a ser utilizado, de 

forma a preservar a saúde de todos - conforme prescreve a recente 

Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 

 

CONCLUSÃO 

Em face do exposto, das 17 decisões analisadas, 12 decisões  foram no sentido de 

denegar a ordem de habeas corpus para a colocação dos presos ou suspeitos em penas 

alternativas à prisão, como a prisão domiciliar, e apenas 1 decisão  contrária, e 3 fora do 

objeto de estudo do presente artigo. 

Portanto, sem dúvida, há iminente gravidade do quadro nacional e os termos da 

Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Entretanto, isso não significa, 

https://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a%20do%20RS&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=&num_processo=70084746338&codEmenta=7706337&temIntTeor=true
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contudo, que todos os investigados/acusados/réus que “preencham” os “requisitos” lá 

expostos devam ter as suas prisões ou penas privativas de liberdade substituídas por 

medidas diversas, entre elas, a prisão domiciliar. Caso assim fosse, estaríamos violando 

o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ademais, conforme 

mencionado das decisões analisadas por se tratar de mera recomendação, não confere 

direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção 

de benefícios excepcionais.  

Vale ressaltar, evidencia-se ponderação  na colocação dos encarcerados em prisão 

domiciliar, visto que não é automática, e deve ser analisada caso a caso. Ainda, o  

Coronavírus não pode ser usado como subterfúgio para soltar qualquer criminoso. 

Criminosos perigosos ou responsáveis por crimes graves, de qualquer natureza, devem 

ser mantidos presos. Ainda, acrescenta-se que não se pode enfrentar junto com a epidemia 

do Coronavírus uma crise na segurança pública. É preciso, com todo o respeito e cautela, 

que os magistrados examinem os casos individuais e limitem as solturas a necessidades 

demonstradas e extremamente importantes. 
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RESUMO: Esse artigo trouxe como tema “Impacto ambiental e suas consequências 

jurídicas”, tendo como objetivo analisar a responsabilidade do infrator diante do dano 

ambiental e suas consequências jurídicas. Para alcançar o objetivo aqui proposto utilizou-

se como metodologia a pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa, 

realizada sob o método hipotético-dedutivo, por meio de pesquisa bibliográfica e 

documental. Ao final desse estudo conclui-se que a responsabilidade civil por dano 

ambiental é objetiva e baseia-se na teoria do risco integral, portanto, quem pratica 

atividades que podem causar danos ambientais está sujeito a repará-lo, 

independentemente de culpa na ação. E também a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica já se encontra consolidada em nossos tribunais, onde em casos, condenam a 

pessoa jurídica por crime cometido em desfavor do meio ambiente, responsabilizando o 

administrador da empresa pelo dano penal ou pela prática dos delitos ambientais. 

PALAVRAS-CHAVE: Impacto ambiental. Responsabilidade civil. Dano ambiental. 

Consequências jurídicas. 

 

 

GENERAL ASPECTS OF THE TRIPLE ENVIRONMENTAL 

RESPONSIBILITY 

ABSTRACT: This article addressed the theme “Environmental impact and its legal 

consequences”, aiming to analyze the offender's responsibility in the face of 

environmental damage and its legal consequences. To achieve the objective proposed 

here, descriptive and exploratory research was used as a methodology, with a qualitative 

approach, carried out under the hypothetical-deductive method, through bibliographical 

and documentary research. At the end of this study, it is concluded that civil liability for 

environmental damage is objective and based on the theory of integral risk, therefore, 

those who practice activities that may cause environmental damage are liable to repair it, 

regardless of fault in the action. And also the criminal liability of the legal entity is already 

consolidated in our courts, where in cases, the legal entity is condemned for a crime 

committed against the environment, holding the company administrator responsible for 

criminal damage or for the practice of environmental offenses. 

KEYWORDS: Environmental impact. Civil responsibility. Environmental damage. 

Legal consequences. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo Lima Silva (2020) ainda hoje, em nível nacional e internacional, muito 

se fala em preservação do meio ambiente, especificamente na proteção da flora e da fauna. 

Como consequência dessa discussão, o ordenamento jurídico brasileiro possui legislações 

com medida repressiva para aquele que agride os bens tutelados, por exemplo, a Lei dos 

Crimes Ambientais (LEI N. 9.605/1998). 

Percebe-se que o meio ambiente é considerado, nos dias de hoje, de vital 

importância para a população do planeta. E com o intuito de preservá-lo, criaram-se 

mecanismos de responsabilização àqueles que o degradam, impondo-se ao agente 

ofensor, que pode ser pessoa física, jurídica e até mesmo ente público, penalizações que 

podem ser de ordem civil, penal e administrativa (Becker, 2005). Diante de tal realidade, 

a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) passou a ser exigida a partir da década de 1960 

quando se consolidou o conceito de Impacto Ambiental, conceito esse necessário para se 

estabelecer o que pode ser objeto da AIA, bem como o que é considerado ou não dano ao 

meio ambiente (SANTOS, 2013). 

O que se sabe é que a responsabilização criminal pelo dano ambiental é a mais 

severa das responsabilidades, pois tem o condão de tanger a liberdade do infrator, seja 

pessoa natural ou jurídica, e possui como efeito o caráter de punição, e de maneira reflexa 

o viés educacional, para que seja exercido o exemplo perante a coletividade (BRANDÃO, 

2019). 

Portanto, a responsabilização é o meio pelo qual se exterioriza a justiça, e a 

responsabilidade é a interpretação que o sistema jurídico traz do dever moral e ético de 

não prejudicar outrem, impondo sanções e pacificando, assim, o meio social, a proteção 

à pessoa e extenso ao meio ambiente.  Assim, diante desses aspectos supracitados resta 

saber: Quais tipos de responsabilização podem sofrer aqueles que praticam dano 

ambiental? Tendo como hipótese proposta acerca do problema em estudo que 

a responsabilização por danos causados ao meio ambiente enseja consequências em três 

esferas: administrativa, civil e penal.  Deste modo, os atos que configuram danos ao meio 

ambiente sujeitarão o infrator a três espécies de responsabilidade. O presente estudo tem 

como objetivo analisar a responsabilidade do infrator diante do dano ambiental e suas 

consequências jurídicas. Deste modo, esse estudo se justifica por possibilitar o 
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conhecimento acerca da responsabilização daqueles que praticam dano ambiental, como 

também conhecer as consequências jurídicas para os mesmos. Acredita-se que essa 

pesquisa seja oportuna em razão do conhecimento que irá proporcionar aos acadêmicos e 

aos operadores do Curso de Direito acerca do objeto desta pesquisa. No que diz respeito 

à sociedade, importa a pesquisa para apresentar as possibilidades de fazer com que os 

infratores se responsabilizem por danos causados ao meio ambiente, trazendo 

conhecimentos de todas as leis que asseguram a proteção ambiental. Assim, acredita-se 

que a relevância social e acadêmica deste estudo se dará por apresentar o referencial 

teórico-jurídico para proporcionar um debate acerca da responsabilidade do infrator 

diante do dano ambiental e suas consequências jurídicas.  Sua importância reside no fato 

de poder servir como referencial para pesquisas posteriores sobre o tema, além de ser 

fonte de consulta para a comunidade em geral. 

 

MEIO AMBIENTE 

A expressão meio ambiente, para os especialistas, é redundante, uma vez que “o 

termo ambiente já expressa o meio. Trata-se do cenário natural no qual os seres vivos 

desenvolvem-se, principalmente solo, relevo, recursos hídricos, ar e clima” (VENOSA, 

2011, p. 238). Para estabelecermos tais conceitos devemos ter como base a definição de 

meio ambiente trazida pela lei n. 6.938/81, que estabeleceu a Política nacional do meio 

ambiente, em seu artigo 3°:  

Art. 3° Para os fins previstos nesta lei entende-se por: I- meio ambiente, 

o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abrigam e regem a vida em todas as 

suas formas (BRASIL, 1981). 

Para Antunes (2014) é imprescindível que todos se conscientizem de que o meio 

ambiente é um conceito que pressupõe o reconhecimento de uma totalidade, ou seja, um 

conjunto de ações, circunstâncias de origens sociais, culturais, físicas, naturais e 

econômicas que envolvem o homem e todas as formas de vida. Trata-se de um conceito 

mais amplo do que o de natureza, que se limita aos bens naturais. Ademais, o meio 

ambiente é um macrobem cuja titularidade pertence a todos sem distinção. Além de 

incorpóreo e imaterial, é um bem de uso comum do povo. Dessa forma o proprietário, 

público ou privado, não poderá dispor da qualidade do ambiente ecologicamente 

equilibrado, de acordo com a Constituição. Não deve ser qualificado como patrimônio 
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público, e sim como um bem de interesse público, afeto à coletividade, entretanto, a título 

e disciplina autônomo (CANOTILHO; LEITE, 2008). 

 

DAS MODALIDADES DE MEIO AMBIENTE 

Não é de surpreender que o meio ambiente integre tanto a natureza original e 

artificial, quanto o solo, a água, o ar, a flora, o patrimônio histórico, paisagístico e 

turístico, ou seja, o meio físico, biológico, químico. Cabe levantar aqui novamente uma 

questão importante já mencionada acima, a Constituição Federal de 1988 tutelou alguns 

tipos de meio ambiente, classificando em meio ambiente Natural, meio ambiente 

Artificial, meio ambiente Cultural e do Trabalho (FIORILLO, 2013). 

Como faz notar o meio ambiente natural, ou físico, é composto pelos recursos 

naturais, que são constantemente encontrados em todo o planeta, ainda que em 

composição e em concentração distinta, podendo ser considerados de forma individual 

ou pela relação mútua de cada um desses elementos com os demais. Os recursos naturais 

são normalmente divididos em elementos abióticos, que são aqueles sem vida, como o 

solo, o subsolo, os recursos hídricos e o ar, e em elementos bióticos, que são aqueles que 

têm vida, a exemplo da fauna e da flora. Esse ato contínuo é enfatizado pelo citado inciso 

I do artigo 3º da Lei 6.938/81 (FARIAS, 2017).  Vale notar a contribuição de Fiorillo 

(2013, p. 21) ao dizer que: 

O meio ambiente artificial recebe tratamento constitucional não apenas 

no art. 225, mas também nos arts. 182, ao iniciar o capítulo referente à 

política urbana; 21, XX, que prevê a competência material da União 

Federal de instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos; 5º, XXIII, entre 

alguns outros. 

Já o Meio Ambiente Cultural é definido na Constituição Brasileira pelo 

patrimônio cultural em suas relações arqueológicas, paisagísticas, naturais, turísticas e, 

propriamente, culturais. Desse modo, no artigo 215, temos uma primeira definição que 

garante “[...] pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional 

[...]” além de apoiar a “[...] valorização e a difusão das manifestações culturais” 

(BRASIL, 1988). 

Pereira e Curi (2012), explicam que o homem passou a interferir no meio ambiente 

de forma a atender suas necessidades, transformando o meio natural em meio cultural, e 
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dessa forma, não se enxergando como parte da natureza em que vive e da qual sobrevive.  

Já o meio ambiente do trabalho integra o conceito de meio ambiente, em que pese à 

divisão doutrinária de meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Com o 

advento da Constituição Federal de 1988, o meio ambiente recebeu uma abordagem 

diferenciada, tendo sido elevado a direito fundamental, haja vista sua vinculação à 

preservação da vida e da dignidade humana, núcleo essencial dos direitos humanos 

(PRADO, 2021). 

 

O DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é o bem jurídico protegido pela Lei 

Ambiental Penal. Assim, esse ato normativo não tem por fundamento a proteção do 

patrimônio público ou particular que, incidentalmente, também é afetado pela conduta 

lesiva ao meio ambiente. Se a ação criminosa, além de caracterizar delito ambiental, 

também configura outro crime (como furto ou dano, por exemplo), caberá a 

responsabilização do agente por ambas as espécies delitivas (o crime ambiental e o que 

atinge outro bem jurídico), aplicando-se as regras relativas ao concurso de crimes 

(GHIGNONE, 2007). 

Segundo Paiva Júnior (2018), nesse âmbito, o Direito humano ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado abrange uma síntese de direitos para a proteção ao meio 

ambiente, a vida humana e a sua dignidade.  No que tange à Declaração de Estocolmo, é 

importante observar que ela representa não só o marco inicial do Direito internacional 

ambiental, como também o primeiro diploma a reconhecer o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado como um Direito humano. E a Declaração do Rio sobre meio 

ambiente e desenvolvimento, ao reafirmar os preceitos da Declaração de Estocolmo, 

introduziu princípios que buscam harmonizar desenvolvimento humano e proteção 

ambiental. Portanto, embora não tenha deixado expresso um conceito de direito humano 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a referida Declaração assegurou a 

correlação de dois direitos do homem: o direito ao desenvolvimento e o direito a uma 

vida saudável (PAIVA JÚNIOR, 2018). 

Sendo que ao visualizar o artigo 225 da Constituição Federal, constata-se que 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
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povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e também à 

coletividade o dever de defendê-lo e o de preservar para as presentes e futuras gerações 

(PRADO, 2021). 

 

DANO AMBIENTAL  

O dano ambiental pode ser conceituado como uma lesão a um bem jurídico que 

pode ser oriunda de um ato lícito ou ilícito. Salienta que quando ocorre uma lesão a um 

bem ambiental como resultado de uma atividade praticada por pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, responsável direta ou indiretamente pelo dano, ocorre além da 

caracterização do dano, a identificação do poluidor e do indenizador (FIORILLO, 2013).  

A legislação ambiental fornece apenas elementos indicativos da definição de dano 

ambiental, a doutrina tem um estudo mais específico e profundo em relação ao tema, 

especialmente sobre sua caracterização. Assim, o dano ambiental pode ser definido como 

“a lesão aos recursos ambientais, com a consequente degradação-alteração adversa ou in 

pejus-do equilíbrio ecológico e da qualidade ambiental” (MILARÉ, 2001.p. 421).  

Antunes (2014, p. 156) conceitua dano como: 

[...] o prejuízo causado a alguém por um terceiro que se vê obrigado ao 

ressarcimento. É juridicamente irrelevante o prejuízo que tenha por 

origem um ato ou omissão imputável ao próprio prejudicado. A ação 

ou omissão de um terceiro é essencial. Decorre daí que dano implica 

em alteração de uma situação jurídica, material ou moral, cuja 

titularidade não possa ser atribuída àquele que, voluntária ou 

involuntariamente, tenha dado origem à mencionada situação. É 

necessário dizer que, no conceito, somente se incluem as alterações 

negativas, pois não há dano se as condições foram alteradas para 

melhor. É a variação, moral ou material, negativa que deverá ser, na 

medida do possível, mensurada de forma que se possa efetivar o 

ressarcimento. 

No texto constitucional estão prescritas que as condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções 

penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

As sanções administrativas e penais estão previstas na Lei 9.605/98 que dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, igualmente, a Lei 6.938/81, que traz sanções de ordem administrativa ao 

causador do dano, como, por exemplo, a perda ou restrição de incentivos e benefícios 

concedidos pelo Poder Público (ALVES; NOMURA; MANEA, 2013). 
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Contudo, vale destacar que, o dever de reparação dos danos ambientais é extraído 

do próprio texto constitucional. Conforme estabelece o artigo 225, parágrafo 2º da Carta 

Magna, aquele que “explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na 

forma da lei” (WEDY, 2018, p. 03). 

 

 DIREITO AMBIENTAL 

Segundo Sampaio (2016) o direito ambiental é um ramo do direito que regula a 

relação entre a atividade humana e o meio ambiente. Por sua natureza interdisciplinar, o 

direito do ambiente acaba se comunicando com outras áreas da ciência jurídica.  O direito 

ambiental é um ramo novo do direito que tem várias leis que o protegem.  

Diante disso, Fiorillo (2013, p. 56) alega que: “O direito ambiental é uma ciência 

nova, porém autônoma. Essa independência lhe é garantida porque o direito ambiental 

possui os seus princípios diretores presentes no artigo 225 da Constituição Federal”. 

Canotilho (2008, p. 362) por sua vez, insere o direito ao meio ambiente equilibrado, na 

quarta geração de direitos fundamentais,  

Esclarecendo que a primeira geração de direitos seria a dos direitos de 

liberdade, os direitos das revoluções francesa e americana; a segunda 

seria a dos direitos democráticos de participação política; a terceira 

seria a dos direitos sociais e dos trabalhadores; a quarta, a dos direitos 

dos povos.  

O direito ambiental, como ciência autônoma, apesar de apresentar caráter 

interdisciplinar, obedece a princípios específicos de proteção ambiental. Dessa forma, os 

princípios caracterizadores do direito ambiental têm como “escopo fundamental orientar 

o desenvolvimento e a aplicação de políticas ambientais que servem como instrumento 

fundamental de proteção ao meio ambiente e, consequentemente, à vida humana” 

(GARCIA; THOMÉ, 2015, p. 17). 

 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

O meio ambiente é um bem jurídico, ganha autonomia, e a responsabilização é 

objetiva na produção difusa de riscos; a ciência é questionada por outros sistemas e por 

ela própria (BÜHRING, 2019). A Constituição Federal de 1988 tratou o art. 14, § 1º, da 
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Lei 6.938/1981, que estabeleceu a responsabilidade objetiva para os causadores de danos 

ao meio ambiente, nestes termos: 

Art. 14 [...] § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste 

artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de 

culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 

terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e 

dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 

civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente (BRASIL, 2016). 

A responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental (independentemente da 

existência de culpa) é um mecanismo processual que garante a proteção dos direitos da 

vítima, no caso dos danos ambientais, a coletividade. Por isso, aquele que exerce uma 

atividade potencialmente poluente ou que resulte em risco a alguém, assume a 

responsabilidade pelos danos oriundos do risco criado (SALLES, 2013). 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA 

A responsabilidade “subjetiva” é aquela que precisa da ideia de culpa, sendo 

pressuposto necessário do dano indenizável, assim, somente se configura se o agente agir 

com dolo ou culpa (GONÇALVES, 2012, p. 48). Cumpre salientar que a responsabilidade 

subjetiva é a regra adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, porém, com a modernização, 

os avanços tecnológicos, interpessoais, sociais tal responsabilidade se torna insuficiente 

para solucionar todos os litígios existentes, devido à intensa evolução constante das 

relações humanas.  Para sanar tal problema, que se funda na impossibilidade da 

comprovação de culpa, o Código Civil de 2002 acata a teoria objetiva da responsabilidade 

civil (JACULI, 2017). 

 

RESPONSABILIDADE PENAL E RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA 

A aplicação de pena a quem pratica danos ao meio ambiente é uma das formas de 

punição que o causador poderá sofrer, além das sanções administrativas e civis. Todavia, 

pode ser considerada a mais brusca, por ser um ato praticado contra o bem estar de toda 

a coletividade, este pode ser penalizado com o pagamento de multa ou até mesmo com a 

perda de direitos (FIORILLO, 2013). 

De acordo com Silva (2003, p. 301), a responsabilidade administrativa 

fundamenta-se: 
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Na capacidade que têm as pessoas jurídicas de direito público de impor 

condutas aos administrados. Esse poder administrativo é inerente à 

Administração de todas as entidades estatais, União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, nos limites das respectivas competências 

institucionais. Dentre os poderes administrativos, interessa ao nosso 

assunto de modo especial, o poder de polícia administrativa, “que a 

Administração Pública exerce sobre todas as atividades e bens que 

afetam ou possam afetar a coletividade”.  

A responsabilidade ambiental administrativa encontra previsão no artigo 70 da 

Lei 9.605/98: “Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou 

omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do 

meio ambiente”. 

A responsabilidade administrativa em face de condutas e atividades consideradas 

lesivas ao meio ambiente se trata de responsabilidade objetiva, sendo irrelevante a 

conduta (dolo ou culpa) das pessoas físicas e jurídicas que eventualmente se encontrem 

na condição de poluidoras (FIORILLO, 2013). Entende-se, portanto, que a 

responsabilidade administrativa, em regra, é subjetiva, pois se refere a infrações, podendo 

ser objetiva apenas se houver expressa disposição legal nesse sentido. 

 

DOS CRIMES AMBIENTAIS 

Com a Lei n° 9.605/1.998, o legislador buscou dirimir legislativamente os 

problemas ambientais, tecendo considerações sobre os crimes ambientais, para uma 

maior preservação ambiental, através das aplicações de sanções penais, civis e 

administrativas (FERRARI; LIMA, 2018). Eis o dispositivo regulamentador da Lei 

9.605/1998: 

Artigo 3.º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, 

civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a 

infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou 

contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua 

entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não 

exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo 

fato. 

Ou seja, o legislador ordinário, ao regulamentar o citado preceito constitucional, 

adotou a corrente doutrinária que aceita a responsabilização penal da pessoa jurídica, 

porém com condicionantes, ao contrário dos EUA, que não impõem maiores requisitos. 

Destarte, para que a pessoa jurídica responda por um crime ambiental, será preciso que 
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dois pressupostos sejam preenchidos cumulativamente, conforme previsto no artigo 3.º 

da Lei 9.605/1998: “- A infração penal seja cometida por decisão de seu representante 

legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado; - A infração penal seja cometida no 

interesse ou benefício da sua entidade”. 

Por conseguinte, se no exercício da gestão da empresa o seu dirigente determinar 

a prática de um crime ambiental apenas em benefício próprio, sem qualquer proveito ou 

interesse da pessoa jurídica, esta não poderá ser responsabilizada. No âmbito específico 

do Direito ambiental há o princípio da prevenção, uma das vigas mestras do Direito 

ambiental. O legislador levou em consideração tal circunstância, procurando, além do 

caráter de retribuição e de castigo das penas, dar ênfase ao seu caráter preventivo 

(FREITAS; FREITAS, 2006). 

 

CASOS CONCRETOS DE DANOS AMBIENTAIS OCORRIDOS E AS PENAS 

APLICADAS 

Em 2001, as baías dessas duas cidades, “Paranaguá e Antonina”, foram atingidas 

por dois acidentes ambientais, o primeiro aconteceu no dia 16 de fevereiro, com o 

rompimento do oleoduto “OLAPA”, e o segundo, ocorreu no dia 18 de outubro do mesmo 

ano, em razão do rompimento do casco do navio tanque Norma, causando vazamento de 

Nafta petroquímica. A responsabilidade de ambos os acidentes foi imputada à petrolífera 

Petrobras. A seguir a apelação do segundo acidente mencionado acima: 

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS DERRAMAMENTO DE NAFTA PETROQUÍMICA 

NAS BAÍAS DE PARANAGUÁ E ANTONINA COLISÃO DO 

NAVIO "NT NORMA" COM A "PEDRA DA PALANGANA" 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REPELIDA - 

PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO ACOLHIDO - 

DANO AMBIENTAL FATO NOTÓRIO DEVER DE INDENIZAR 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA MODALIDADE RISCO 

INTEGRAL INAPLICABILIDADE DAS EXCLUDENTES DE 

RESPONSABILIDADE DANOS MATERIAIS DEVIDOS PELO 

PERÍODO DE INTERDIÇÃO OFICIAL DA PESCA RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). Em matéria de danos ao meio 

ambiente a legislação pátria adotou a teoria da responsabilidade 

objetiva, na modalidade "risco integral", segundo a qual todo aquele 

que causar danos ao meio ambiente ou a terceiros será obrigado ao 

ressarcimento, independentemente de culpa, restando afastada a 

incidência de excludentes de responsabilidade. 4. É certo que o 

vazamento de nafta petroquímica, em decorrência de acidente ocorrido 
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com navio petroleiro, ocasionou a interdição da pesca nas baías de 

Paranaguá e Antonina, de modo que aqueles que ficaram impedidos de 

desenvolver suas atividades profissionais fazem jus à indenização pelos 

ganhos que deixaram de auferir (lucros cessantes)89. 

O dano ambiental restou incontestavelmente comprovado, inexistindo qualquer 

dúvida a seu respeito. Na hipótese de danos causados ao meio ambiente, o legislador 

afastou a necessidade de comprovação da culpa, adotando a teoria da responsabilidade 

objetiva, nos termos do artigo 255, § 3º, da Constituição Federal.  

Neste ponto a Constituição recepcionou o art. 14, §1º da Lei n. 6.938/81, que 

estabeleceu responsabilidade objetiva para os causadores de dano ao meio ambiente, nos 

seguintes termos: “sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 

poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os 

danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”.  Em seguida 

é apresentado o grave acidente ocorrido em Mariana, interior de Minas Gerais, com a 

empresa de mineração Samarco. Onde suas barragens foram rompidas, devastando a 

região, onde várias pessoas desapareceram e houve vários óbitos.  

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO BARRAGEM. 

SAMARCO. RISCO INTEGRAL. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE 

PESQUEIRA. CARACTERIZAÇÃO DA AUTORA COMO 

PESCADORA. DANO MATERIAL E MORAL, 

CARACTERIZADOS. MONTANTE INDENIZATÓRIO 

MINORADO JUROS INCIDENTES DO ARBITRAMENTO. 

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 

I. O rompimento de barragem da mineradora Samarco que contaminou 

a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água no 

Município de Colatina/ES no ano de 2015 apresenta-se como fato 

notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 

374, inciso I, do CPC/15. II. Considerado o trato público e notório o 

dano ambiental causado, inegável a incidência da teoria do risco 

integral, a teor do próprio texto constitucional, art. 225. § 3º, bem como 

do Código Civil, art. 927, parágrafo único, e ainda, da Lei nº 6.938/81, 

art. 14, § 1º, a significar não se discute culpa da empresa poluidora ou 

a presença de alguma excludente da responsabilidade.  III. A Samarco, 

no exercício de atividade empresarial, deu causa ao rompimento da 

barragem de Fundão, Mariana MG, que provocou o despejo de 

inúmeros dejetos no Rio Doce e, consequentemente, no litoral 

Capixaba, inviabilizando a atividade pesqueira, impedindo a Apelada 

de exercer seu labor, sendo considerado consumidor por equiparação 

 
89 Processo: 8488339 PR 848833-9 (Acórdão) Relator: Francisco Luiz Macedo Junior Julgamento: 29/03/2012 Órgão 

julgador: 9ª Câmara Cível Tribunal de Justiça do Paraná, extraído de Jurisprudências presentes no site JusBrasil 

(http://tjpr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia). 
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conforme art. 17 do CDC e jurisprudência do STJ, realidade apta à 

caracterização do dano material e moral. IV. Apesar de os documentos 

oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que 

a parte comprove a sua condição de pescador profissional, como sei 

sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, 

durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/ SE14, sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário 

considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos 

admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da 

atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos 

idôneo que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção 

do Magistrado. V. Caracteriza-se o dano moral, revelando-se grave os 

fatos, bastando o exercício de consciência de vermo-nos de um dia para 

o outro, impedidos de exercer no ofício e auferir renda para sustentar a 

nos mesmo e a nossa família, o que se agrava pela ausência de 

perspectiva futura de retorno à normalidade, sem falar no longo tempo 

em que a pesca da região estará submetida à desconfiança dos 

consumidores em virtude de todos os contaminantes lançados às águas 

pelo desastre causado pela Apelante. Valor indenizatório minorado. VI. 

Correta a sentença recorrida ao considerar que, por se tratar de dano 

moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros 

moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso (Súmula nº 

54 do STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento 

(Súmula nº 362 do STJ), entendimento, portanto, amparado pelo 

Superior Tribunal de Justiça em tema pacífico.  VII. Recurso conhecido 

e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes 

autos, acordam os Desembargadores da Egrégia Terceira Câmara Cível, 

por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos 

termos do voto do Relator. Vitória/ES de 2021. PRESIDENTE 

RELATOR. (TJ-ES-AC: 00129517820168080030 Relator: JORGE 

HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,  Data de Julgamento: 

06/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

30/07/2021).  

Sabe-se que “causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do 

abastecimento público de água de uma comunidade” é crime previsto no art. 54, § 

2º, III da Lei de Crimes Ambientais e sujeita o infrator à pena de reclusão de 1 a 5 anos 

(BRASIL, 1998).  O que importa mencionar é que todo dano causado ao meio ambiente 

não atinge tão somente o patrimônio ecológico, pois o desequilíbrio ambiental advindo 

de lesão afeta a coletividade, alcançando valores morais inerentes à pessoa humana, como 

a vida e a saúde (DELGADO, 2008).  

Entende-se que a responsabilidade ambiental goza de expressa previsão 

constitucional, pois as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados, na forma do artigo 225, 
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§ 3.º, da CF/88. O poluidor tem o seu conceito legal fornecido pelo artigo 3.º, IV, da Lei 

6.938/1981, sendo a “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável, diretamente ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 

ambiental”. Assim, a SAMARCO MINERAÇÃO S.A. se enquadra no conceito legal de 

poluidor. Desta forma, prevalece que é objetiva essa responsabilidade civil as pessoas 

jurídicas responsáveis pelo desastre (Samarco, Vale, BHP, VogBR), que agiram 

imprudentemente e criminosamente, foram imputadas as penas previstas no artigo 3° da 

Lei n° 9605/98. Podendo ser isolada, cumulativa ou então alternativamente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vimos que a responsabilização por danos causados ao meio ambiente traz 

consequências em três esferas: administrativa, civil e penal. Foram apresentados dois 

casos reais ocorridos onde houve uma devastação ao meio ambiente, tanto na fauna como 

na flora, atingindo comunidades inteiras, impedindo muitas dessas comunidades de 

ganhar seu sustento, de viver com dignidade. Houve danos materiais e morais, e diante 

disso vimos uma justiça lenta, onerosa. E o que fica constatado que o dano/impacto 

ambiental não é recuperado, as marcas são muitas não somente no meio ambiente como 

também nas pessoas direta e indiretamente envolvidas nesses desastres que aqui foram 

citados. Apesar de convenções estabelecidas sobre o tema, de toda a legislação vigente, e 

das penas aplicadas e da aplicação do princípio do “poluidor-pagador”, tais mecanismos 

não estão sendo satisfatórios para impedir a degradação ambiental ocasionada como nos 

exemplos de casos concretos aqui citados, tanto no Brasil, como no mundo. Fauna e flora 

são devastadas e dificilmente recuperadas em decorrência desses acidentes. 

 Ao buscar atingir o objetivo a que esse estudo foi proposto, alcançamos que a 

responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e baseia-se na teoria do risco integral, 

portanto, quem pratica atividades que podem causar danos ambientais está sujeito a 

repará-lo, independentemente de culpa na ação. Constatamos que a legislação da política 

nacional do meio ambiente em seus artigos ressalta a importância da preservação, 

recuperação, assegurando uma boa qualidade de vida para todos os da espécie humana, 

trazendo em seus princípios meios e formas para que a humanidade não destrua o nosso 

meio ambiente. Neste âmbito, a lei penal vem aplicando, também, sanções àqueles que 
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deram causa ou de quem tinha o dever de cuidar para se evitar o dano ambiental e não o 

fez. Portanto, foi visto que a responsabilidade penal da pessoa jurídica já se encontra 

consolidada em nossos tribunais, onde em casos, condenam a pessoa jurídica por crime 

cometido em desfavor do meio ambiente, responsabilizando o administrador da empresa 

pelo dano penalmente ou pela prática dos delitos ambientais. 
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CAPÍTULO X 

FEMINICÍDIO: CONCEITO, CENÁRIO E QUALIFICAÇÃO. A 

QUALIFICAÇÃO COMO MECANISMO DE VISIBILIDADE 

 
Adriana Maria Neis Bourschaidt90; Bruna Schimuneck91; 

Diogo Francisquetti Cavalari92; Nathália dos Santos Vasconcelos93; 

Ozédina Pereira de Oliveira Dalto94. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.12-10 

 

RESUMO: O feminicídio é um tema pouco discutido no meio jurídico e social, levando 

em consideração tamanha importância da temática, o trabalho O trabalho discorre sobre 

a conceituação, a forma como o crime era tratado antes da Lei 13.104/2015, bem como 

aponta o cenário onde acontece a maioria dos crimes. Trazendo, também, apontamentos 

sobre violência doméstica, além de outras formas de violência sofridas pelas mulheres. O 

texto apresenta a qualificação e divulgação do feminicídio como ferramenta de prevenção 

e combate, chama a atenção dos operadores da justiça criminal e de toda sociedade para 

um olhar técnico e mudança cultural em relação às mulheres almejando efetivar na prática 

a igualdade amparada pela Constituição Federal. Tendo em vista o pouco material que 

trata do feminicídio devido poucas discussões da temática, optou-se por realizar 

apontamentos oriundos do dossiê elaborado pelo Instituto Patrícia Galvão, atuando a 15 

anos, trata-se de uma organização feminista cuja referência se dá no campo do direito das 

mulheres e na comunicação destes. Foi fundado no ano de 2001, o Instituto Patrícia 

Galvão é uma organização de cunho social sem fins lucrativos, atua de maneira 

estratégica articulando entre demandas pelo direito das mulheres bem como a visibilidade 

e debates públicos que discutem essas questões no meio midiático. O trabalho se constitui 

de análise bibliográfica elencando a importância da temática sob uma visão crítica e 

sugestiva no que tange a melhorias na valorização da mulher na sociedade, incentivando 

novas discussões e futuras medidas de erradicação do crime de feminicídio. 

PALAVRAS-CHAVE: Feminicídio. Violência Contra Mulher. Qualificação. 

 

FEMICIDE: CONCEPT, SCENARIO AND QUALIFICATION. 

QUALIFICATION AS A VISIBILITY MECHANISM 

ABSTRACT: Femicide is a little discussed topic in the legal and social environment, 

considering the importance of the theme. The work discusses the concept, the way in 
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91 Bacharelando em Direito na Faculdade do Vale do Juruena – AJES – Juína/Mato Grosso. E-mail: 

bruh_mh@hotmail.com  
92 Bacharelando em Direito na Faculdade do Vale do Juruena – AJES – Juína/Mato Grosso. E-mail: 
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93 Bacharelando em Direito na Faculdade do Vale do Juruena – AJES – Juína/Mato Grosso. E-mail: 
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which crime was treated before Law 13.104/2015, as well as pointing out the scenario 

where most crimes happen. Also bringing notes on domestic violence, in addition to other 

forms of violence suffered by women. The text presents the qualification and 

dissemination of femicide as a tool for prevention and combat, calls the attention of 

criminal justice operators and society as a whole for a technical look and cultural change 

in relation to women, aiming to implement in practice the equality supported by the 

Federal Constitution. In view of the little material dealing with femicide due to few 

discussions on the subject, we chose to make notes from the dossier prepared by the 

Instituto Patrícia Galvão, operating for 15 years, it is a feminist organization whose 

reference is in the field of women's rights and in their communication. Founded in 2001, 

Instituto Patrícia Galvão is a non-profit social organization that acts in a strategic way, 

articulating demands for women's rights as well as visibility and public debates that 

discuss these issues in the media. The work consists of a bibliographic analysis listing the 

importance of the theme under a critical and suggestive view regarding improvements in 

the valorization of women in society, encouraging new discussions and future measures 

to eradicate the crime of femicide. 

KEYWORDS: Femicide. Violence against women. Qualification. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 O feminicídio é um tema pouco discutido na sociedade, sua divulgação e 

mapeamento estatístico é fragmentado e de pouco notoriedade, acaba por contribuir com 

números ainda maiores, tamanha é sua importância e necessidade, que se criou uma lei 

que qualifica o homicídio contra mulheres em razão do seu gênero, objetivando punir 

severamente tais práticas criminosas. 

A não divulgação da qualificação resulta na insegurança ainda maior por parte das 

mulheres pertencentes à sociedade machista ainda presente, claro que apenas qualificar 

não será o bastante, mas com certeza será o instrumento para que possa ser combatida a 

ação de crimes de feminicídio. O trabalho discorre sobre a conceituação, a forma como o 

crime era tratado antes da Lei 13.104/2015, bem como aponta o cenário onde acontece a 

maioria dos crimes, onde com frequência a violência contra mulheres é praticada. 

O feminicídio não está lutando contra homens, mas contra um sistema que domina 

e privilegiam os homens, este resumo apresenta uma revisão bibliográfica sobre o 

feminicídio e posteriormente uma leitura exploratória com objetivo de verificar a 

importância da qualificação e divulgação como ferramenta na construção de uma 

sociedade menos machista, no intuito de proteger as mulheres e garantir a efetivação dos 

seus direitos, a divulgação da temática auxilia e demonstra que o Estado está preocupado 
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em proteger as mulheres e oferecer punições mais severas nos crimes praticados contra 

elas, a passos lentos, mas está no caminho.  

 

METODOLOGIA 

O estudo tem como pilar de norte, artigos científicos, bem como a legislação 

brasileira, obras literárias, doutrinárias e afins, periódicos e textos eletrônicos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Na presença do Tribunal Internacional Sobre Crimes contra Mulheres realizado 

em Bruxelas, o conceito de feminicídio foi utilizado pela primeira vez, por Diana Russel95 

, no ano de 1976, caracterizando o assassinato de mulheres pelo fato de serem do sexo 

feminino, indicando no conceito a forma de genocídio de mulheres e terrorismo sexual, 

este por sua vez descreve tais assassinatos pelos homens com a motivação de ódio, prazer, 

sentimentos de desprezo e propriedade. 

 Para Diana Russel a cultura e contexto de desigualdade de poder da época, 

proporcionava o direito de subordinação das mulheres nas intimidades e na vida em 

sociedade, permitindo aos varões o uso de violência e demonstração de sua força 

imperativa sobre as mulheres, muitas vezes, tirando-lhes a vida, entende-se que o 

feminicídio é uma espécie de perpetuação da dominação do sexo masculino, questões 

consolidadas na cultura da sociedade como um todo. Comportamentos violentos e de 

repressão contra mulheres, são negados pelas mesmas, por medo e pela naturalização das 

diferenças entre sexos, no sentido de que, os homens se intitulam superiores às mulheres 

as deixando sempre a sombra dos mesmos, negando a elas o direito de reclamar qualquer 

que seja a ofensa a ela dispensada. 

Dentre as situações compreendidas pelo feminicídio em ambientes domésticos ou 

familiares, englobam-se mortes por meio de mutilações, espancamento, estupro, tortura, 

escravidão sexual (prostituição), mutilações genitais, incesto, abuso sexual, maternidade 

 
95 RUSSEL, Diana E.H. Nascida em 6 de novembro de 1938, é escritora ativista feminista. Escreveu numerosos livros 

e artigos sobre estupro (incluindo estupro marital), feminicídio, incesto, assassinos misóginos. Co-recipiente do prêmio 

de C. Wright Mills em 1986. Recebeu o prêmio de Heroína Humanista em 2001 pela American Humanist Association. 

Organizadora do primeiro Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, em Bruxelas, março de 1976.  
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forçada, experimentos com medicamentos, mutilações em nome de embelezamento, 

sempre que resultarem em morte caracterizar-se-ão como feminicídio. 

 Feminicídio é conceituado como crime de assassinato de mulheres, cuja 

motivação se deve ao fato da vítima ser mulher, embora nem todo assassinato de mulher 

seja feminicídio, o que justifica ser feminicídio é a qualificação, oriundas de situações 

expressas por ódio misógino, não referente a fatos isolados, e sim uma forma de violência 

sexista. Frequente e habitual no contexto e regime patriarcal, onde a submissão e controle 

por parte dos homens (marido, família, desconhecido) é grande, os crimes são cometidos 

pelo desejo de posse pelas mulheres, na maioria das situações, as mulheres são culpadas 

por não cumprirem o papel de gênero feminino a ela atribuído e esperado pela cultura 

existente, de submissão e obediência, ou seja, uma cultura machista de caráter 

patrimonial, são humilhadas, colocadas em situações degradantes por seus pares, eis ,  até 

mesmo nos discursos cotidianos, na tentativa de firmarem o controle que pensam ter em 

relação às mulheres. 

De acordo com a definição do Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista de 

Inquérito sobre a Violência contra a Mulher (CPMI) do Congresso Nacional: 

O feminicídio é a última instância de controle da mulher pelo homem: 

o controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita 

de posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por 

parceiro ou ex-parceiro; como subjugação da intimidade e da 

sexualidade da mulher, por meio da violência sexual associada ao 

assassinato; como destruição da identidade da mulher, pela mutilação 

ou desfiguração de seu corpo; como aviltamento da dignidade da 

mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento cruel ou degradante.96  

 É relevante salientar que, sobre as implicações legais do conceito de mulher para 

os fins penais, no que tange a caracterização como feminicídio, o conceito jurídico de 

Mulher se apresenta sob critérios doutrinários. Consta-se que, por ser um tema ainda 

recente, não se tem muitos posicionamentos doutrinários acerca do conceito jurídico, cuja 

importância é grande para identificação da qualificadora, vejamos os três já elaborados 

pela doutrina. 

Critério Psicológico, tal posicionamento é considerado o critério cromossomal 

para que se possa identificar como mulher, bem como, a consideração em que o psíquico 

 
96 Disponível em <http:// www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id496481 >. Acesso em: 31 ago.2018, às 20h26 
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ou aspecto comportamental é feminino e, nitidamente acentuado. Assim, alguém mesmo 

sendo do sexo masculino tem a certeza de pertencer ao sexo feminino, a exemplo disso 

acontece com os denominados transexuais, é uma espécie de negação ao sexo de origem, 

muitos são levados a perseguir a reversão genital, na intenção de assumir o gênero 

almejado, em consonância com seu psicológico. Entende Genival Veloso de França que, 

“As características clínicas do transexualismo se reforçam com a evidencia de uma 

convicção de pertencer ao sexo oposto, o que lhe faz contestar e valer essa determinação 

até de forma violenta e desesperada”.97 

Critério Jurídico Civil, esse critério tem por conceito jurídico Mulher a ideia de 

que, dever-se-á considerar o sexo que constar no registro civil, a exemplo de crimes de 

estupro, comentado por Rogério Greco, no qual pontua seu entendimento da seguinte 

maneira: 

“Entendemos que, nesse caso, se a modificação se der tão somente no 

documento de identidade, com a simples retificação do nome, aquela 

pessoa ainda deverá ser considerada pertencente ao gênero masculino, 

não sendo, pois possível de ser considerada vítima do delito de estupro. 

No entanto, se houver determinação judicial para a modificação do 

registro de nascimento, alterando –se o sexo do peticionário, teremos 

um novo conceito de mulher, que deixará de ser natural, orgânico, 

passando, agora, a um conceito de natureza jurídica, determinado pelos 

julgadores”.98 

Ainda sobre a identificação do conceito Mulher sob a ótica jurídica temos, o 

critério biológico, que é considerado e identificado de acordo com a concepção genética 

ou cromossômica. Se faz necessário elencar a análise de casos que fora realizado o 

procedimento cirúrgico neocolpovulvoplastia (alteração genitália do sexo masculino para 

o feminino) para redesignação sexual, cuja função é alterar a estética, porém não consiste 

em alteração genética, a referida cirurgia é denominada neofaloplastia, nesse caso não 

será possível que se aplique a qualificadora do feminicídio. Em conformidade, disserta 

Maria Berenice Dias: 

“O critério biológico identifica homem ou mulher pelo sexo 

morfológico, sexo genético e sexo endócrino: a) sexomorfológico ou 

somático resulta da soma das características genitais (órgãos genitais 

externos, pênis e vagina, e órgãos genitais internos, testículos e ovários) 

e extragenitais somáticos (caracteres secundários-desenvolvimento de 

mamas, dos pelos pubianos, timbre de voz, etc.); b) sexo genético ou 

 
97 FRANÇA, Genival Lacerda V. De. Fundamentos de Medicina Legal, Rio, Guanabara Koogan, p. 143. 
98 GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal. Editora: Impetus, Edição 16º, 2014, p. 478. 
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cromossômico é responsável pela determinação do sexo do indivíduo 

através dos genes ou pares de cromossomos sexuais (XY-masculino e 

XX-feminino) e; c) sexo endócrino é identificado nas glândulas sexuais, 

testículos e ovários, que produzem hormônios sexuais (testosterona e 

progesterona) responsáveis em conceder à pessoa atributos masculino 

ou feminino”.99   

O termo feminicídio é recente, aos poucos vem sendo conhecido pela sociedade, 

inclusive pelas próprias mulheres, termo homólogo ao homicídio, anterior a essa nova 

forma de definir o assassinato de mulheres, por sua condição de gênero, era chamado de 

crime passional (motivado pela paixão), ainda muito presente no vocábulo do brasileiro, 

principalmente no jornalismo, comumente acompanhado por todos. 

Sobre o cenário dos fatos, as maiores ocorrências de feminicídio são nos cenários 

familiares e domésticos, estes servem de base para proliferação machista da ação dos 

homens impondo sua superioridade por meio da força física e coação psicológica, ao fim 

de comandar e fazer valer seus desejos e prioridades. Verificar onde ocorre o crime serve 

de base para compreensão da caracterização do delito, analisando as vivências e o 

histórico familiar, poderá se obter traços determinantes para definir o feminicídio, os mais 

conhecidos como dito anteriormente a própria casa, porém não são os únicos. Na 

atualidade já se percebe outros cenários de ocorrência do feminicídio, como ambiente de 

trabalho, festas, envolvimento com o mundo do tráfico de drogas, de armas, bem como 

migração clandestina, atividades na prostituição, cada vez mais as mulheres estão 

envolvidas nessa rota, muitas sendo assassinadas no lugar de seus companheiros como 

forma de vingança e intimidação por parte de gangues rivais, mortes por perseguições de 

origem étnica racial, orientação sexual (transfóbicos, homofóbicos) geralmente 

pertencentes a grupos de minoria, na política , enfim, vários são os cenários cuja violência 

se faz presente ceifando a vida das mulheres de diversas maneiras, das mais variadas e 

cruéis formas, sempre objetivando passar o recado de  aterroriza-las e mantendo-as 

submissas, de modo direto,  demonstrando quem realmente manda.  

O peso da violência doméstica e familiar é gritante, contribuindo nas altas taxas 

de mortes violentas de mulheres no Brasil, de acordo com o Mapa da Violência 2015 

(Cebela/Flacso) dos 4.762 (quatro mil setecentos e sessenta e dois) assassinatos de 

mulheres registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram praticados por familiares, desses 

 
99(Fonte de pesquisa: DIAS, Maria Berenice. União homossexual: o preconceito e a justiça. 4º ed. Ver. E atual. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado. Editora, 2009, p. 231-257). 
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números 33,2% dos crimes cometidos foram pelos parceiros e eis. A residência da vítima 

é apontando como local do crime em 27,1% dos casos, ou seja, a residência é fator de 

risco e perigo, propício aos assassinatos, lugar este que deveria ser de segurança, passa a 

se tornar nocivo, para a Magistrada Titular do 1° Juizado de Violência Doméstica contra 

a Mulher-Tribunal do Rio de Janeiro, Adriana Ramos de Mello, a mulher sofre inúmeras 

violências antes de ser morta, os casos sempre ocorrem quando a mulher não quer mais o 

relacionamento, decide deixar o parceiro, este inconformado não aceita e pensando ser 

seu dono a persegue, quando não consegue o que almeja decide por tirar a vida dela. Para 

a Magistrada o problema é sério, nota-se sua preocupação, nesse sentido dispõe: 

O feminicídio íntimo é um contínuo de violência. Antes de ser 

assassinada a mulher já passou por todo o ciclo de violência, na maior 

parte das vezes, e já vinha sofrendo muito tempo antes. A maioria dos 

crimes ocorre quando a mulher quer deixar o relacionamento e o 

homem não aceita a sua não subserviência. Este é um problema muito 

sério.100 

Anterior a Lei 13.104/2015 nenhuma punição especial era atribuída ao fato de o 

homicídio ser praticado contra a mulher motivado por razões da condição de gênero 

feminino, o feminicídio era punido de forma genérica, tipificado como sendo homicídio 

(art. 121, CP), não existindo previsão de pena maior em razão de o crime ser praticado 

contra mulher, ou seja, por ser do sexo feminino. A Lei 13.104/2015 acrescentou ao 

Código Penal mais uma forma de homicídio qualificado e também hediondo, com penas 

que variam de 12 a 30 anos de reclusão, de grande valia, as inserções foram extraídas da 

CPI Mista da Violência Contra Mulher que frisou números alarmantes e preocupantes 

sobre assassinatos de 43,7 mil mulheres no País nos anos de 2000 a 2010, dentre esses 

números , 41% dessas mulheres foram mortas em suas próprias casas, pelas mãos de seus 

companheiros e ex companheiros, esses números colocam o Brasil na sétima posição 

mundial de assassinatos de mulheres. 

Previsto como circunstancia qualificadora do crime de homicídio, o crime de 

feminicídio, assassinato de mulher em razão da condição de sexo feminino envolvendo 

violência doméstica e familiar e ou menosprezo ou discriminação a condição de mulher, 

a Lei 13.104/2015 auxilia no combate a violência e prevenção de novos casos, trazendo 

 
100 MELLO, Adriana Ramos, Juíza titular do 1º Juizado de Violência Doméstica Contra Mulher-Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro. < http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossiê/violênciaContraMulher/Feminicídio. Acesso em 

04/09/2018, às 08h 26m. 
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às mulheres um apoio maior por parte do Estado, pois a falta de um tipo penal específico 

impedia o mapeamento estatístico real da situação, com isso a insegurança, sensação de 

abandono e de injustiça por parte  mulheres era ainda maior, gerando mais covardias dos 

homens, pois estes sabiam que logo estariam soltos e cometendo sempre mais agressões 

contra as mulheres. Claro que a tipificação específica, a qualificação melhor dizendo, não 

será suficiente para acabar com a prática, mas ao menos apontará caminhos para a 

construção de políticas públicas que diminuam os números de casos de feminicídio e 

certamente num futuro erradicar tal crime. 

Observe na íntegra nova redação do artigo 121, Decreto-Lei 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940, prevendo o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de 

homicídio, altera o artigo 1º da Lei n.8.072, de 25 de julho de 1990, que inclui o 

feminicídio no rol dos crimes hediondos, Lei 13.104, de 9 de março de 2015, altera o 

artigo 121 do Código Penal, acrescentando feminicídio:   

“Art. 121. Matar alguém: 

[...] 

Feminicídio 

VI- contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 

Pena – reclusão, de doze a trinta anos. 

§ 2º- A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino 

quando o crime envolve: 

I - violência doméstica e familiar; 

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 

[...] 

§7º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade 

se o crime for praticado: 

I – durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto; 

II – contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) 

anos ou com deficiência; 

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.”101 

Neste seguimento, a lei 11.340/2006 preceitua por meio do artigo 7°, incisos I, II, 

III, IV, e V, as formas de violência doméstica e familiar contra mulher. Vejamos: 

 
101 BRASIL. Decreto-Lei nº 2848/1940. Disponível em: http://planalto.gov.br/Ccivil-3/decreto-

lei/Del2848.Compilado.htm. Acesso em: 04/09/2018, às 10h 08m 
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“Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra mulher, 

entre outras: 

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 

integridade ou saúde corporal; 

II- a violência psicológica , entendida  como qualquer conduta que lhe 

cause danos emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 

prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 

controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 

vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer 

outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação; 

III- a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 

constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 

desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 

induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 

sexualidade, que a impeça de suar qualquer método contraceptivo ou 

que a force ao matrimonio , à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno, ou manipulação; ou que limite 

ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 

IV -a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 

configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 

objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores 

e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 

suas necessidades; 

V- a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 

calúnia, difamação ou injúria. ”102 

A violência doméstica apresenta-se disposta na lei, que pode ser compreendida 

entre variados tipos, como: violência sexual, violência moral, violência física, patrimonial 

e também psicológica, todas encontra-se dispostas na Lei 11.340/06 no artigo 7°, 

atingindo da seguinte forma. Esse tipo de violência como a violência física se destaca 

pelo dano físico causado a outra pessoa. 

É uma ação ou omissão que cause dano a integridade de uma pessoa, 

causando lesões ou até mesmo a morte. Isso ocorre, entre outras 

maneiras, por meio de empurrões, arremesso de objetos, espancamento, 

arma de fogo ou arma branca. Quando há denúncias desse tipo de 

violência, a vítima é encaminhada a fazer o exame de corpo de delito, 

o que lhe causa situação de humilhação, vergonha e medo de ser ainda 

mais maltratada. Esse é mais um motivo pelo qual a vítima, na maioria 

das vezes não registra boletim de ocorrência (BO), nas delegacias.103 

 
102 BRASIL. Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006. LEI MARIA DA PENHA. Disponível em: 

www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_ato2004_2006/2006/2006/lei/11340.htm. Acesso em: 09 out. 2018, às 09h 49m 
103 MARQUES, Rafaela das Neves; NUNES, Liliane Carneiro. Violência contra mulher e medidas protetivas. 

Matinhos, 2010, p.14. Disponível em: 
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Essa é uma parte nociva para a mulher, pois o medo de quaisquer tipos de perigos 

que insinuam a sua vida, bem como qualquer tipo de violência física sofrida, a força a 

não denunciar o violentador.  

A violência sexual vem como conceituação o que estabelece no Art. 7, III, da Lei 

11.340/06:                 

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 

constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 

desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a 

induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 

sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou 

que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite 

ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.104 

Nesse tipo de violência se define por constrangimento a obrigar a mulher a manter 

relação sexual, ademais qualquer forma que alicia a mulher, a comercializar ou dispor de 

qualquer modo, que impeça de utilizar método contraceptivo, obrigando a ter uma 

gravidez indesejada, ou mesmo fazer um aborto e levar até ao ponto de se prostituir, por 

meio de coação, muitas vezes suborno e até humilhação. 

Além disso a violência doméstica, induz maus tratos verbais, e traz dependência 

econômica, que se remete às peculiaridades da relação financeira, no qual se sujeita a 

vítima de forma íntima ou inclusive pública. A violência patrimonial, também se 

configura como violência doméstica no qual se relaciona da seguinte forma:                        

IV - A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 

configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 

objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores 

e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 

suas necessidades.105 

 Entende-se que a conduta da violência patrimonial como qualquer ato de 

subtração, destruição total ou parcial de seus objetos, instrumentos de trabalho, 

documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. 

 
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/35287/Liliane%20Carneiro%20Nunes.pdf?sequence= 1 & 

isAllowed=y. Acesso em: 09 nov, 2021, às 08 horas. 
104 BRASIL. Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006. LEI MARIA DA PENHA. Disponível em: 

www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_ato2004_2006/2006/2006/lei/11340.htm. Acesso em: 09 nov. 2021, às 10h. 
105 BRASIL. Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006. LEI MARIA DA PENHA. Disponível em: 

www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_ato2004_2006/2006/2006/lei/11340.htm. Acesso em: 09 nov. 2021, às 10h. 

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/35287/Liliane%20Carneiro%20Nunes.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/35287/Liliane%20Carneiro%20Nunes.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/35287/Liliane%20Carneiro%20Nunes.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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E por último, a violência psicológica, encontra-se nos termos da Lei tendo sua 

conceituação no Art. 7°, II, Lei n° 11.340/06: 

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 

cause danos emocionais e diminuição da autoestima ou que lhe 

prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou 

controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 

vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 

violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do 

direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 

psicológica e à autodeterminação. 106 

A violência psicológica é determinada de maneira que qualquer ato/conduta que 

cause danos emocionais, diminui autoestima e que danifique o desenvolvimento, 

degradando suas ações, ou comportamentos ocasionando ameaça, constrangimento, 

humilhação, manipulação, insulto, chantagem, violando até a intimidade e levando até 

mesmo a limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro prejuízo causado à saúde 

psicológica.     

  Os principais dados sobre crimes e violências contra mulheres dispostos no 

Brasil, são oriundos do Ministério da Saúde e da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Nessa 

perspectiva, supõe-se que, crimes contra mulher em razão do gênero e submissão 

arraigada a sua trajetória, são bem mais numerosos que se possa imaginar, o caminho 

para indicar com precisão é a qualificação, observa-se tamanha responsabilidade e 

importância da mesma indicando o problema, relatando detalhes que irão contribuir para 

a construção de políticas de enfrentamento à categoria que sofre variadas formas de 

extrema violência em nosso país. 

Pouco se tem discutido e informado sobre o feminicídio, a falta de qualificação se 

torna fator impeditivo de providências mais rigorosas e protetivas, ou seja, a ausência da 

qualificadora facilita situações futuras que propiciem o feminicídio aumentando ainda 

mais os números, com isso a deliberação jurídica a ser tomada se torna lenta e insuficiente 

, perceba, quando se tem a dimensão do problema, a busca por soluções é efetiva e rápida, 

neste caso, tutelando o bem jurídico maior que é a vida das mulheres. É imprescindível a 

 
106 BRASIL. Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006. LEI MARIA DA PENHA. Disponível em: 

www.planalto.gov.br/Ccivil_03/_ato2004_2006/2006/2006/lei/11340.htm. Acesso em: 09 nov. 2021, às 10h. 
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informação sobre tudo que diga respeito ao delito, específica e especialmente a 

qualificação se torna mecanismo de visibilidade, auxiliando na tomada de medidas 

cabíveis.  

Mesmo depois de termos conquistado direitos diversos sobre igualdade, 

assegurados pela Constituição Federal, observa-se a falta de efetivação de providências 

pertinentes, objetivando erradicar mazelas maiores e evitar que mulheres fiquem à mercê 

da sociedade machista existente. 

O feminicídio precisa ser trabalhado tanto no campo sociológico quanto no campo 

jurídico, a qualificação é ferramenta principal nesse árduo trabalho, comprovando de fato 

que as mulheres morrem pelo seu gênero e fragilidade a elas atribuídas. A qualificação 

não constitui unicamente medida de prevenção, mas conceitua corretamente nominando 

a conduta existente, de forma específica, cujo objetivo é tirar esse crime da invisibilidade 

qualificando-o para que possa ser punido inexoravelmente.  

 É necessário que os operadores do sistema de justiça criminal olhem para a morte 

das mulheres e registrem-nas caso se configure feminicídio, esse olhar técnico e também 

cultural é de suma importância, pois bem sabemos que a morte de mulheres é 

cotidianamente naturalizada sendo aceitas e reproduzidas em grande dimensão. 

Devidamente registradas e informadas aos órgãos interessados/autorizados as ocorrências 

servirão de base para o enfrentamento da problemática evitando futuros casos.  

 

CONCLUSÃO 

 Após revisão bibliográfica e leitura crítica concluo que, a qualificação e 

majoração do crime como feminicídio pode não ser a total salvação das mulheres, mas 

aponta caminhos que identificam a prática desses crimes bem como indicam meios para 

coibir e punir, objetivando a construção de uma nova história sem violência e 

discriminação. Ademais, observo que se fazem necessárias mais discussões e divulgação 

da temática, fazendo com que mais mulheres denunciem e se posicionem igualitariamente 

frente aos homens no tocante ao respeito e valorização pertinentes a elas. É necessária a 

conscientização que venha a conduzir reflexões quanto à cultura existente, que a 

sociedade não aceite mais nenhum tipo de violência contra as mulheres, orientar as 

famílias e suas crianças para que ensinem desde a tenra idade o respeito às mulheres seja 
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qual for seu papel, deixando as raízes patriarcais no passado, é de extrema importância 

todos se unir para argumentar e conscientizar o respeito pelas mulheres. Nessa toada, é 

importante salientar que, com a inserção da qualificação de feminicídio, o legislador irá 

aplicar rigorosamente a lei e prevenir novos casos de violência, protegendo e amparando 

as mulheres em todas as suas necessidades, conforme preceitua o nosso ordenamento 

jurídico. Assim se faz uma sociedade justa e igualitária, respeitando todos sem qualquer 

tipo de distinção. 
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CAPÍTULO XI 

IMPACTOS AMBIENTAIS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS: O CASO DA 

BACIA DO RIO CASTRO – ITAPIÚNA – CEARÁ 

 
Antonio Edvanio Anastacio Souza107. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.12-11 

 

RESUMO: 

O presente trabalho aborda a questão da degradação ambiental em bacias hidrográficas, 

relacionando os impactos ambientais, suas características e o meio antrópico. Este artigo 

tem como objetivo identificar os impactos ambientais presentes na Bacia do Rio Castro, 

em Itapiúna, no Estado do Ceará. No presente trabalho, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica e documental sobre a área de estudo, considerando as contribuições dos 

autores como SANCHES (2008), ARAÚJO (2009) e demais autores, visitas de campo 

para análise preliminar, registros fotográficos e elaboração de mapas básicos da área.  

Concluiu-se que os resultados demonstram que a Bacia do Rio Castro apresenta áreas em 

avançado estágio de degradação ambiental, como desmatamento das matas ciliares para 

a prática da pecuária, assoreamento do rio e o descarte de lixo doméstico de forma 

irregular. Sendo assim, tornando-se necessárias e urgentes, ações mitigadoras para a 

recuperação de suas áreas degradadas, contribuindo para um equilíbrio tanto ambiental 

quanto humano. 

PALAVRAS-CHAVE: Impactos Ambientais. Bacias Hidrográficas. Rio Castro. 

 

ENVIRONMENTAL IMPACTS ON HYDROGRAPHIC BASINS: THE CASE 

OF THE RIO CASTRO BASIN – ITAPIÚNA – CEARÁ 

ABSTRACT: This work addresses the issue of environmental degradation in 

hydrographic basins, relating the environmental impacts, their characteristics and the 

anthropic environment. This article aims to identify the environmental impacts present in 

the Rio Castro Basin, in Itapiúna, in the State of Ceará. In the present work, a 

bibliographical and documentary research on the study area was carried out, considering 

the contributions of authors such as SANCHES (2008), ARAÚJO (2009) and other 

authors, field visits for preliminary analysis, photographic records and preparation of 

maps basic of the area. It was concluded that the results demonstrate that the Castro River 

Basin presents areas at an advanced stage of environmental degradation, such as 

deforestation of riparian forests for cattle raising, river siltation and irregular disposal of 

household waste. Therefore, making – if necessary and urgent – mitigating actions for the 

recovery of its degraded areas, contributing to both an environmental and human balance. 

KEYWORDS: Environmental Impacts. Watersheds. River Castro. 

 

 

 

 
107 Professor estatutário de Geografia da Educação Básica no Município de Itapiúna, Ceará; 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3481346468640436. E-mail: edvanioanastacio@gmail.com 

http://lattes.cnpq.br/3481346468640436


 
 
 
 
 

 175  

 

INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem como tema os Impactos Ambientais em Bacias 

Hidrográficas, observando o caso da bacia do Rio Castro em Itapiúna no estado Ceará, 

levando em consideração que uma bacia hidrográfica é o resultado da interação de 

elementos como a água e de outros recursos naturais como vegetação, clima e 

características geológicas e geomorfológicas. 

Desta forma, é importante destacar que o nível de degradação ambiental em que 

se encontra uma bacia hidrográfica, decorre da falta de preservação ambiental, de 

políticas públicas, normas e educação ambiental, causando ao homem perda de 

biodiversidade e equilíbrio ambiental.  

Neste contexto, construiu questões que nortearam este trabalho: 

✔ Quais impactos ambientais significativos estão presentes na Bacia do Rio 

Castro? 

✔ Quais ações mitigadoras que o poder público e as comunidades no entorno da 

bacia do Rio Castro, devem adotar, conciliando o crescimento econômico, preservação e 

educação ambiental? 

✔ Qual a sua importância? Como os órgãos responsáveis pelo gerenciamento desse 

recurso estão agindo? 

Identificar os impactos ambientais em bacias hidrográficas é relevante para 

desenvolver ações mitigadoras, que possam ser aplicadas como forma de uso sustentável. 

Nesse contexto, quando identificados os impactos ambientais em uma bacia hidrográfica, 

torna – se possível elaboração de projetos, a fim de minimizar os efeitos da degradação.  

A questão ambiental é um assunto de alta relevância, tendo em vista que os 

impactos ambientais praticados, além de afetar o meio ambiente, tem impacto negativo 

sobre a sociedade e as questões econômicas.  

O presente trabalho justifica - se, que a partir deste, poderemos entender a 

configuração atual da bacia, além de percebermos através de estudos, possíveis soluções 

a serem implantadas na área, tendo em vista sua influência e importância para um dos 

grandes açudes do estado do Ceará (Açude Castro).  
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Do mesmo modo contribuirá com a gestão do Rio Castro, que apresenta elevada 

importância para as comunidades que vivem no entorno e para o açude Castro. O canal 

hídrico influência na regulação do açude Castro, considerado de médio porte (63.900.000 

m3) e que abastece a sede dos municípios de Itapiúna, Capistrano e o distrito de 

Palmatória, levando em consideração que toda intervenção feita na bacia, visto sua 

relação direta, pode impactar o açude em questão. 

Nesse sentido, pesquisas realizadas para identificar impactos ambientais 

regionais, como por exemplo, na bacia do Rio Castro, em Itapiúna, podem servir de 

subsídios para estudos de impactos ambientais e ensino de Geografia mais regionalizado, 

onde possa contemplar a realidade local do educando ao qual está inserido no contexto 

da degradação ambiental, fazendo com que ele mesmo, seja um agente transformador da 

própria realidade. Corroborando com o Documento Referencial do Ceará (DCRC, p. 43), 

onde diz que os educandos, além de portadores de entusiasmo e de vitalidade para a ação, 

são dotados também de pensamento e de palavra, sendo assim, propensos a influenciar a 

sociedade no entorno a uma transformação no uso e ocupação dos elementos de uma bacia 

hidrográfica. 

Conforme Santos e Silva, 

[...] a redução da degradação e a proteção dos recursos naturais devem 

ser encaradas no contexto geral das políticas econômicas e setoriais 

destinadas a promover o processo de desenvolvimento socioeconômico 

e, no quadro mais específico, da gestão territorial. [...] avaliação dos 

impactos ambientais decorrentes das políticas e dos planos de 

desenvolvimento. A redução da degradação e a proteção do ambiente 

exigem, igualmente, a aplicação rigorosa da legislação ambiental, o 

estabelecimento de parcerias público-privadas e trabalhos de 

sensibilização e de educação com participação da cidade local. 

(SANTOS E SILVA, 2017, p. 09). 

Nesse contexto, o objetivo primordial deste estudo é, pois, identificar os impactos 

ambientais presentes na Bacia do Rio Castro, em Itapiúna, no Estado do Ceará. 

 

METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou – se como recursos metodológicos, 

a pesquisa bibliográfica, realizada a partir da análise de materiais já publicados na 

literatura, artigos científicos publicados em meio eletrônico, elaboração de mapas básico 
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da área e visitas a campo, identificando as áreas da bacia hidrográfica, potencialmente 

atingidas pelos impactos ambientais locais. 

Para tanto, o texto final foi fundamentado nas ideias e concepções de autores 

como: Sanches (2008), Araújo (2009), Santos (2009), e Silva (2017). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo Araújo (2009) uma bacia hidrográfica pode ser conceituada como uma 

unidade de planejamento e gestão ambiental e é resultante do conhecimento das relações 

entre as características físicas de uma bacia de drenagem e a quantidade e qualidade das 

águas que chegam ao corpo hídrico. 

Por outro lado, as características de um corpo hídrico refletem as de sua bacia de 

drenagem, levando também em consideração todas as suas características químicas e 

biológicas do corpo hídrico. 

Para Sanches (2008 apud SILVA, 2017), o conceito no campo da gestão ambiental 

é amplo, multifacetado e maleável. Amplo porque engloba a sociedade e a natureza e 

multifacetado porque pode ser apreendido em diferentes óticas. Por fim, é maleável 

porque pode ser reduzido ou aumentado de acordo com a necessidade do pesquisador. A 

interpretação do conceito de ambiente é determinante para a definição do alcance dos 

instrumentos de planejamento e gestão ambiental. O estudo ambiental para além de uma 

análise ecológica pode influenciar no âmbito econômico, social e cultural, tendo desta 

forma uma abrangência significativa para a organização do espaço geográfico. 

No ambiente retratado por Araújo (2009) e Sanches (2008) pode sofrer influências 

que resultarão na degradação ambiental de uma bacia hidrográfica. Nesse sentido, torna 

– se importante os estudos avaliativos, identificando os impactos ambientais presentes. O 

conceito de degradação ambiental proposto pelo autor perpassa pela perda da qualidade 

ambiental, ligada a uma alteração artificial, provocada pela ação antrópica. 

Podemos pensar em impactos ambientais em bacias hidrográficas toda e qualquer 

ação antrópica que descaracterize o meio ambiente natural, interfira na qualidade da água 

e que cause mudanças no curso natural. Para tanto, Souza (2006) diz que: 
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[...] impacto ambiental consiste em qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

(SOUSA, 2006 apud UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 2016, 

p. 6). 

Desta forma, o estudo pretende analisar os processos dentro do contexto da Bacia 

do Rio Castro em Itapiúna, buscando compreender quais os processos naturais que 

contribuem, como também, quais as ações antrópicas, no decorrer do tempo, contribuíram 

efetivamente para o estado atual da Bacia do Rio Castro. 

A Bacia do Rio Castro (Figura 01), em Itapiúna, engloba áreas do Semiárido 

nordestino, estando inseridos os municípios de Itapiúna, Canindé e Aratuba, no estado do 

Ceará. A área drenada do reservatório abrange em torno de 355,4 km2 e encontra- se nas 

respectivas coordenadas 39°12’ e 38°55’ de latitude oeste e 4°25’ e 4°36’ de longitude 

sul. 

Figura 01 – Localização da Bacia do Rio Castro 

 
Fonte: Elaboração do autor 

Dentro das características ambientais, de acordo com a Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos – COGERH (2007), a bacia hidrográfica do Rio Castro abrange parte 

da Depressão Sertaneja (Sertão Central), atingindo altitudes entre 140 m e 500 mi parte 

dos Maciços Residuais (Maciço de Baturité) com níveis altimétricos variando de 500 a 
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980 m. Geologicamente pertence ao Grupo Gnáissico Migmatítico referente ao Pré – 

Cambriano Indiferenciado, tendo o seu relevo caracterizado como plano, suave, ondulado 

e ondulado (BRASIL, 1973).  

Apresenta solos intensivamente explorados e degradados pelas culturas de 

subsistência e comerciais e pela principal atividade econômica primária da região, a 

pecuária extensiva.  

A vegetação é do tipo Caatinga Arbórea Densa e passou por um processo de 

degradação originado pelos períodos críticos de semi aridez acentuada, determinando, 

assim, o aparecimento de árvores de porte mais baixo e cujas folhas caem totalmente na 

época seca, com caules retorcidos e esbranquiçados, a Caatinga Arbustiva Aberta. A 

vegetação de porte mais arbóreo, densa e úmida encontra-se nos topos de serra (município 

de Aratuba), sendo do tipo subperenifólia tropical plúvio – nebular (matas serranas), 

também bastante degradadas devido aos cultivos nas encostas. 

 
Figura 02 – Climatologia da Bacia do Rio Castro 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A climatologia espacial anual da bacia do Rio Castro (Figura 02) demonstra que 

os menores valores de precipitação ocorrem na região do açude Castro, no município de 
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Itapiúna, seguida por áreas com valores médios no município de Canindé, até atingir os 

maiores valores de precipitação nas altitudes mais elevadas, no município de Aratuba, na 

Área de Proteção Ambiental do Maciço de Baturité. Vale ressaltar, que na área do açude 

Castro se encontra a região mais seca da bacia do Rio Rastro, com valores máximos 

anuais de precipitação em torno de 800 mm, evidencia-se que a região de maiores 

precipitações da bacia é a que provê a água para o reservatório, desta forma, destacando 

a importância do trabalho colaborativo entre os municípios para a conservação e 

recuperação das regiões do rio Castro, contribuindo para a captação da água da chuva, até 

drená – la ao reservatório sem prejuízo ambiental. 

Dentre os fatores socioeconômicos, os municípios que integram a bacia 

hidrográfica do açude Castro, segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – 

COGERH (2007), constata que há uma relação direta entre a quantidade de esgoto 

doméstico lançado no rio e o número de habitantes da região em questão. Isso acontece 

porque a maior parte dos esgotos domésticos não recebe o tratamento adequado e as 

características físico – químicas deste efluente variam em função dos usos da água e 

podem apresentar em sua composição grande quantidade de matéria orgânica e 

microorganismos patogênicos.  

De acordo com Silva et. al. (2018), é importante ressaltar que para buscar uma 

alternativa para solucionar a problemática dos resíduos sólidos no Maciço de Baturité, no 

ano de 2007, dez municípios da região (Acarape, Aratuba, Aracoiaba, Baturité, 

Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Pacoti e Redenção), constituíram de 

forma autônoma o Consórcio Público dos Municípios do Maciço de Baturité Para o 

Saneamento Ambiental (AMSA). Neste contexto, para a preservação do meio ambiente 

regional, o consórcio visa a construção de postos de coleta seletiva de resíduos sólidos, 

central de separação e construção de aterros sanitários, levando em consideração os 

aspectos ambientais como, distância de recursos hídricos, declividade, solo e geologia e 

também aspectos econômicos como, densidade dos núcleos urbanos de maior população, 

proximidade da malha viária, e proximidade dos núcleos urbanos.  

Para tanto, pode- se perceber um impacto positivo a médio e longo prazo nas 

questões ambientais e antrópicas na área da Bacia do Rio Rastro com o referido projeto. 



 
 
 
 
 

 181  

 

Dentre as problemáticas, percebe – se que o desmatamento das matas ciliares do 

Rio Castro, tem contribuído significativamente para a vulnerabilidade das vertentes e o 

aumento do processo erosivo. Nesse sentido, a vegetação tem um papel importante, 

funcionando como reguladora do escoamento das águas pluviais. Com a intensificação 

do desmatamento houve um desequilíbrio resultando em maior erosão de solos, transporte 

de materiais para o leito do rio, maior escoamento, contribuindo para alterações 

ambientais e o assoreamento do rio, como pode – se perceber na localidade do 

assentamento rural do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

São José (Figura 03). 

Durante a visita de campo, observou – se em diversas comunidades rurais a 

presença de lixo descartado de forma irregular, como por exemplo, em um dos 

Assentamentos do INCRA, Agrovila e na comunidade de Poço dos Porcos. Essas 

comunidades viviam às margens do Rio Castro e posterior à construção do açude Castro, 

as mesmas foram assentadas pelo órgão nas partes mais elevadas do mesmo (Figura 03). 

 
Figura 03 – Impactos Ambientais Identificados na Bacia do Rio Castro 

 
Fonte: Arquivo do autor. 

 

 Também com base nas visitas em campo, pode – se observar a questão do uso e 

ocupação do solo. Na área analisada, o solo exerce uma função primordial na 

sobrevivência das comunidades pela atividade de agricultura familiar praticada em maior 

amplitude. Sendo assim, as comunidades no entorno da bacia do Rio Castro, praticam o 

desmatamento com o intuito de preparar o solo para a prática da agricultura de sequeiro, 
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porém, sempre dependendo das condições climáticas, que muitas vezes são susceptíveis 

a secas. 

Na região também se observa – se o desenvolvimento da pecuária. A criação de 

ovinos, caprinos e bovinos (este em menor número). Para a criação de bovinos, observa- 

se a retirada da mata ciliar do Rio Castro em diversos pontos para a plantação de 

forrageira. Também pode – se observar a retirada da mata ciliar para a prática da 

agricultura (Figura 07).  

 
Figura 07 – Áreas do Rio Castro sem a Mata Ciliar 

 
Fonte: Arquivo do autor 

 

CONCLUSÃO 

 Diante das observações realizadas com a finalidade de identificar os impactos 

ambientais presentes, recomendam – se práticas conservacionistas na Bacia do Rio 

Castro, como: conservação do solo, com plantio de sequeiros para a promoção do uso 

sustentável tanto do solo, quanto da agricultura, recuperação da vegetação da mata ciliar 

na Área Preservação Permanente – APP, melhor estrutura das condições sanitárias 

básicas, como construção de fossas sépticas rurais, programa de coleta seletiva dos 

resíduos sólidos pela prefeitura municipal de Itapiúna, trabalho em regime de colaboração 

entre os municípios de Itapiúna, Aratuba e Canindé, manejo mais adequado para o 

desenvolvimento da pecuária, garantindo um distanciamento das áreas de preservação 
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permanente e um programa de educação ambiental desenvolvido nas escolas e nas 

comunidades, com o intuito de garantir um equilíbrio ambiental na Bacia do Rio Castro. 

 Diante dos impactos ambientais destacados, é fundamental o estabelecimento de 

planos que utilizem uma abordagem integrada, participativa, envolvendo um estudo das 

dimensões antrópicas, sociais, econômicos e das formas de desenvolvimento sustentável, 

tendo como agentes mediadores, os órgãos reguladores como, Prefeitura Municipal de 

Itapiúna, Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, Companhia de Água 

e Esgoto do Ceará – CAGECE, Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará 

– SEMACE e Consórcio Associação Pública dos Municípios do Maciço de Baturité para 

o Saneamento Ambiental – AMSA. 
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CAPÍTULO XII 

O CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE JORNADA DOS VENDEDORES 

EXTERNOS E O CERCEAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS 

 
Aline Nunes Trindade108; Victória Barcarollo Ficagna109. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.12-12 

 

RESUMO: O presente ensaio acadêmico tem, como objetivo, abordar as formas de 

controle de jornada dos vendedores externos e as violações dos direitos trabalhistas e 

constitucionais enfrentados pela categoria, sobretudo, quanto ao pleito de horas 

extraordinárias, no âmbito da Justiça do Trabalho. Tais questionamentos terão como base 

dois acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, os quais apresentam 

entendimentos dicotômicos acerca da temática. O método utilizado para a pesquisa foi o 

dedutivo e qualitativo, através da análise de decisões judiciais, acompanhado do estudo 

de doutrinas, legislação e artigos acadêmicos. Nesta baila, a conclusão que se chega, é 

que diversas são as formas de controle de jornada do empregado, por parte do 

empregador, desde a elaboração de simples relatórios funcionais, até mesmo a presença 

de modalidades de rastreamento eletrônico, através ferramentas informatizadas de 

trabalho. Outrossim, a dualidade de entendimentos consolidados no âmbito do Tribunal 

Gaúcho, ainda se constitui óbice para o reconhecimento de horas extras durante o contrato 

de trabalho, onde, ainda se prioriza a formalização contratual em detrimento do 

famigerado Princípio da Primazia da Realidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensaio Acadêmico. Vendedor Externo. Horas Extras. Direito do 

Trabalho. 

 

THE CONTROL AND SUPERVISION OF THE JOURNEY OF EXTERNAL 

SELLERS AND THE RESTRICTION OF LABOR RIGHTS 

ABSTRACT: The aim of this academic essay is to address the ways of controlling the 

working hours of external sellers and the violations of labor and constitutional rights 

faced by the category, above all, regarding the claim of overtime, within the scope of the 

Labor Court. Such questions will be based on two rulings of the Regional Labor Court of 

the 4th Region, which present dichotomous understandings on the subject. The method 

used for the research was deductive and qualitative, through the analysis of court 

decisions, accompanied by the study of doctrines, legislation and academic articles. In 

this ballroom, the conclusion that is reached is that there are several ways of controlling 

the employee's working hours, on the part of the employer, from the preparation of simple 

functional reports, to the presence of electronic tracking modalities, through 

computerized work tools . Furthermore, the duality of understandings consolidated within 

the scope of the Gaucho Court still constitutes an obstacle for the recognition of overtime 
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during the employment contract, where formalization of a contract is still prioritized to 

the detriment of the infamous Principle of the Primacy of Reality. 

 

 

O CONTRATO-REALIDADE DOS VENDEDORES EXTERNOS, SOB A ÓTICA 

DA JURISPRUDÊNCIA E A VIOLAÇÃO DE DIREITOS 

Constitucionalmente assegurado pela CRFB/88, mormente no artigo 7º, XIII e 

XVI, encontra-se a previsão do direito à prestação de suas atividades em horário não 

superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, com remuneração de cinquenta 

por cento da hora normal, sobre a jornada extraordinária.  

Contudo, a prestação habitual do trabalho além das jornadas constitucionalmente 

asseguradas, por parte da classe trabalhadora, tornou- se realidade habitual no âmbito da 

Justiça do Trabalho, da mesma forma que as demandas judiciais envolvendo o pagamento 

de horas extras se constituem maioria nas pautas trabalhistas.  

Em que pese a previsão constitucional de prestação do trabalho não superior a oito 

horas diárias e quarenta e quatro semanais, a Consolidação das Leis do Trabalho, 

sobretudo no seu artigo 62, aborda categorias que constituem exceções ao recebimento 

de horas extras. Sendo assim, em especial no inciso I do referido artigo, se visualiza a 

figura do vendedor externo, isto é, profissional com incompatibilidade de fixação de 

horário.  

Buscou justificar o legislador, neste caso, que o vendedor externo não teria direito 

à jornada extraordinária, sob o argumento de que o trabalhador é detentor de autonomia 

laboral, com gestão da atividade profissional ao seu próprio alvedrio.  

No entanto, em que pese a previsão celetista de categorias que se excetuam do 

recebimento de horas extras, se faz mister destacar que as diversas modalidades de 

controle de horário no caso de vendedores externos, também se tornam uma 

condicionante para violações ao direito de imagem, dados, privacidade, entre outros 

direitos constitucionalmente assegurados ao trabalhador.  

“Vivemos hoje em um mundo de dados, gerados e tratados de forma intensa por 

humanos e máquinas” (MAGRINI, 2021, p. 270), muitas vezes sem proteção jurídica 

adequada do cidadão a qual garanta segurança e o sigilo de suas informações ou para 

limitar abusos quanto ao tratamento dos seus dados pessoais. Isso pode ser decorrência 
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“da falta de regulação adequada; falta de fortalecimento das legislações vigentes; ou por 

falta de consciência crítica e capacitação dos cidadãos nos temas relacionados às novas 

tecnologias e à proteção dos dados pessoais” afirma Magrini (2021, p. 270). 

Já, no que tange ao consentimento do titular com relação ao uso de dados pessoais 

Doneda et. al., (2021, p. 121) esclarecem que:  

O maior cuidado com o consentimento do titular mostra-se de grande 

relevância no cenário tecnológico atual, no qual se verifica a coleta em 

massa de dados pessoais, a mercantilização desses dados por parte de 

uma série de sujeitos e situações de pouca transparência e informação 

no que tange ao tratamento dos dados pessoais de usuários de serviços 

online.  

Sendo assim, embora a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, XII, trate do 

sigilo das comunicações de dados, bem como do sigilo da correspondência, das 

comunicações tanto telefônicas quanto telegráficas, “não contempla expressamente um 

direito fundamental à proteção e livre disposição dos dados pelo seu respectivo titular, 

sendo o reconhecimento de tal direito algo ainda relativamente recente na ordem jurídica 

brasileira” (RODOTÀ, 2008, p. 35). 

Como visto, ao assumir uma figura de fiscalizador do trabalho dos vendedores 

externos, não só as atividades laborais acabam sendo vigiadas pelo empregador, mas, 

também, a própria intimidade, imagem, privacidade e dados pessoais do obreiro acabam 

sendo objeto de violação por parte do empregador. 

 De outra banda, tais modalidades de controle de jornada por parte do empregador 

destoam completamente da figura de autonomia laboral. Ao contrário disso, denota-se 

uma gritante fiscalização da classe empregadora, tornando-se um nicho de dissipação de 

dados pessoais em razão do controle desenfreado, e do uso inconsequente de ferramentas 

eletrônicas de trabalho.  

Nesta tabela, da categorização de autonomia laboral ao controle de jornada, o 

trabalho dos vendedores externos, no âmbito da Justiça do Trabalho, é objeto de inúmeras 

controvérsias, sobretudo nas decisões dos Tribunais do Trabalho, quanto ao pleito de 

horas extras, conforme abaixo colacionado. 

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. HORAS EXTRAS. 

ATIVIDADE EXTERNA. A prestação de serviço externo não 

afasta, por si só, o direito à percepção de horas extras, de acordo 

com o artigo 7º, inciso XIII, da Constituição Federal, tendo o 
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empregado direito a elas quando a prova demonstra a existência de 

controle de horário ou a possibilidade de haver a fiscalização do horário 

de trabalho. 

(TRT4. Processo: 0020267-90.2019.5.04.0001 (RO/T). 6ª Turma. 

Relatora: Desembargadora Maria Cristina Schaan Ferreira. Data: 

05/08/2021). (Grifo nosso).  

HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTERNA. 

INCOMPATIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA DE 

TRABALHO. Caso em que o reclamante atuava como coordenador 

regional de vendas em diversos municípios, sem cumprimento de 

roteiros determinados e com elaboração de relatórios apenas 

semanais, não possuindo qualquer tipo de controle ou fiscalização 

da sua jornada de trabalho, enquadrando-se no art. 62, I, da CLT. 

Recurso ordinário da reclamada provido. 

(TRT4. Processo nº 0021884-35.2017.5.04.0008 (ROT). 7ª Turma. 

Relator: Desembargador Wilson Carvalho Dias. Data: 27/05/2021).  

(Grifo nosso). 

 Em se tratando das decisões que confere o direito às horas extras ao vendedor 

externo, dispostos nos Acórdãos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 

depreende-se que, de um lado, no que tange ao empregador, a prova dos autos sanciona 

a existência de controle e fiscalização de horários, ainda que o empregado preste serviços 

externos. 

 Não obstante, outra turma adota uma visão diferente, ainda que a essência do caso 

concreto seja a mesma, isto é, com atividades de elaboração de relatórios semanais, 

denotando o cumprimento assíduo de tarefas, por parte do empregado e fiscalização pelo 

empregador.  

Sob o ponto de vista legal, autores como Rodotà (2008), Magrini (2021) e Doneta 

et. al. (2021) ressaltam em suas obras o direito à proteção da imagem bem como dos 

dados pessoais de cada indivíduo. Rodotà (2008) expõe a existência de um vínculo muito 

grande entre o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à proteção dos dados 

pessoais, ainda que, em diferentes ordens jurídicas sejam compreendidas de maneira 

diferente. 

Doneda et. al., chamam atenção para o fato de que: 

[...] é possível afirmar que o direito à autodeterminação informativa, 

fundado na dignidade da pessoa humana e no direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, guarda, já em virtude de seus 

fundamentos, uma íntima e indissociável conexão com o princípio 

autônomo e, portanto, a noção de dignidade como autonomia, razão da 



 
 
 
 
 

 189  

 

cimeira importância do consentimento também no domínio da proteção 

dos dados pessoais (DONEDA et. al., 2021, p. 32). 

No que se refere ao controle de jornada, o art. 62, I, da CLT, compreende tão 

somente situações em que a atividade externa não seja compatível com a fixação de 

horário de trabalho, e especial, aos vendedores externos. 

Ademais, diversas são as formas de controle de jornada, sobretudo, por meios 

telemáticos, o que deixa claro, a violação do direito ao lazer, descanso, supressão de 

intervalos, inclusive, abre um leque de possibilidades para a violação desenfreada de 

dados pessoais, em decorrência do uso de equipamentos eletrônicos como ferramentas de 

trabalho.   

Ao passo em que o vendedor externo, ora trabalhador, faz uso contínuo das 

ferramentas tecnológicas de trabalho, como tablets, celulares, aplicativos, bem como é 

observado integralmente através de rastreador, automaticamente, diversos dados 

pessoais, além da sua imagem, ficam à mercê da livre serventia do empregador. Dessa 

maneira, o empregador justifica a utilização destas informações como escusa à prestação 

do trabalho, inclusive, para a negativa de pagamento de horas extras.  

 

CONCLUSÃO 

O presente Ensaio Acadêmico concentrou seus esforços para abordar as formas 

de controle de jornada e fiscalização dos vendedores externos e a violação de direitos 

trabalhistas e constitucionais enfrentados pela categoria, tendo como base dois Acórdãos 

do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  

Portanto, frente ao estudo desenvolvido neste Ensaio Acadêmico, conclui-se que 

diversas são as formas de controle das horas extras de trabalho feitas pelos vendedores 

externos.  

Na verdade, a situação da categoria dos vendedores externos configura alta 

demanda de carga horária de trabalho, contudo, segue camuflada pelas entrelinhas da 

legislação e pelo livre convencimento do Magistrado.  

Entretanto, em que pese a dicotomia apresentada nas decisões abordadas, percebe-

se que na grande maioria dos casos, os julgados olvidam-se de observar o Princípio da 

Primazia da Realidade, norteador do Direito do Trabalho, onde o cumprimento de metas, 
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visitas incessantes a clientes em horários específicos, anotações de horários em 

aplicativos, veículos com rastreador, entre outras inúmeras formas de controle de jornada, 

não possuem o condão de enquadrar o trabalhador na exceção do 62, I da CLT. 
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CAPÍTULO XIII 

O JOGO DE VIVER NO ENVELHECER: REFLEXÕES SOBRE A MORTE E A 

ESPIRITUALIDADE 

 
Irlandia Oliveira Almeida110; Élida Saane Ribeiro da Fonseca111. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.12-13 

 

RESUMO: Desde o momento do nascimento, inicia-se o processo da morte. Aliado a 

isso, o momento de pandemia tem proporcionado uma nova reflexão sobre o conceito da 

morte, principalmente em idosos, grupo de risco da doença. Assim, o presente artigo tem 

como objetivo identificar as concepções do processo de envelhecer tendo como parâmetro 

o processo do morrer dentro das diferentes crenças religiosas. A metodologia utilizada 

foi a pesquisa bibliográfica aliada a um questionário com participantes de diversas 

religiões. Observou-se que os  idosos têm uma concepção de vida e morte muito 

interligada com os preceitos religiosos. Para alguns a morte trata-se de uma passagem, 

para outros um cumprimento de uma missão. Desse modo, nota-se que o significado da 

vida vem sofrendo influências, sendo que as crenças trazem consolo frente ao fim da vida 

e novos significados ou perspectivas diferentes, o que determinou no conforto para que a 

pessoa pudesse falar sem receios sobre esse assunto. 

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecer. Idoso. Vida. Espiritualidade.  

 

 

THE GAME OF LIVE IN AGING: REFLECTIONS ON DEATH AND 

SPIRITUALITY 

ABSTRACT: From the moment of birth, the process of death begins. Allied to this, the 

moment of pandemic has provided a new reflection on the concept of death, especially in 

the elderly, a group at risk for the disease. Thus, this article aims to identify the concepts 

of the aging process having as a parameter the process of dying within different religious 

beliefs. The methodology used was bibliographic research combined with a questionnaire 

with participants from different religions. It was observed that the elderly have a 

conception of life and death that is closely intertwined with religious precepts. For some, 

death is a passage, for others it is the fulfillment of a mission. Thus, it is noted that the 

meaning of life has been influenced, and beliefs bring comfort towards the end of life and 

new meanings or different perspectives, which determined comfort so that the person 

could talk about this subject without fear. 

KEYWORD: Growing old. Old man. Life. Spirituality. 
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INTRODUÇÃO 

A Vida e a Morte representam os extremos da existência humana. Estamos 

acostumados a viver com esta realidade, porém, nos desacostumamos a falar e refletir 

sobre cada uma delas. Ambas estão inseridas no rol das coisas cotidianas, porém no 

momento de sua interrupção há um impacto psicológico, pois a vida desafia a morte e a 

morte desafia a vida. Nascemos para morrer e morremos para viver (BARBOSA; 

FRANCISCO; EFKEN, 2008).  

Desde o nascimento, é iniciado o processo da morte a cada dia vivido. Esta é a 

condição da vida humana. Porém, ainda que a morte, o morrer e o processo de morte 

sejam inevitáveis, refletir sobre o fim da vida humana foi e sempre será um processo 

desafiador no controle que se tem sobre a situação (BARBOSA et. al., 2008).  

O envelhecimento é um processo natural do ser humano, o qual representa uma 

fase da vida onde ocorrem várias mudanças físicas, psicológicas e sociais. Tais 

transformações acontecem de forma particular em cada indivíduo que passa por este 

processo. É um período em que o idoso faz uma análise de sua própria existência e chega 

à conclusão que alcançou muitos objetivos, mas também sofreu muitas perdas, e a saúde 

representa uma delas (MENDES; GUSMÃO; MANCUSSI et. al, 2005).  

Desde o nascimento e ao longo da vida as pessoas estão sempre em contato com 

outras, de modo que são inseridas em grupos e desempenham várias funções sociais. A 

prática de atividades e as relações sociais estabelecidas contribuem para reforçar a 

autoestima e o sentimento de valor próprio, adequando o idoso às perdas sofridas (LUZ; 

AMATUZZI, 2008).  

O processo de envelhecimento é resultado de uma baixa na fecundidade da 

população e não apenas dos altos níveis de mortalidade como muitos relatam. Este 

processo ocorreu nos séculos passados em países de primeiro mundo e é vivenciado até 

os dias atuais. Dessa forma, os países de primeiro mundo tendem a se organizar para 

suprir as necessidades de saúde da população. Porém, nos países subdesenvolvidos ou 

mesmo desenvolvidos, incluindo o Brasil, foi iniciada a inversão da pirâmide etária, 

diante disso é perceptível a não preocupação com cuidados mínimos à população referida 

(MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016). 
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Discutir acerca da terceira idade no Brasil é de grande valia, pois estima-se que 

na segunda década do próximo milênio, essa população ultrapassará 31 milhões de 

indivíduos na idade acima de 60 anos, o que diante dos dados, coloca nosso país como a 

sexta maior população mundial de idosos. Corroborando, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2009) afirma que no ano de 2025 a situação tende a se 

agravar com a crescente de idosos no Brasil. 

Percebe-se que a sociedade ainda não está preparada para acolher o papel social 

do idoso, haja vista que, muitos se encontram em condições mínimas de sobrevivência. 

Grande parte dos idosos sofre com estereótipos e problemas sociais relacionados à sua 

capacidade de subsistência (SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2012). 

A visão preconceituosa que foi estabelecida sobre o envelhecimento, na maioria 

das vezes, decorre da falta de informações a respeito do processo, gerando significados e 

imagens negativas, comprometendo a vivência e a interação entre as pessoas. Esses 

significados compõem estereótipos que podem ou não levar à exclusão ou valorização 

dos idosos na comunidade. Infelizmente, manter-se ativo dentro de uma sociedade que 

tende a afirmar a incapacidade do idoso, é um dilema a ser vencido (GUERRA; 

CALDAS, 2010). 

A velhice nos dias atuais, não é considerada sinônimo de doença, e sim uma fase 

do processo do desenvolvimento humano.  A classificação desses indivíduos traz para o 

indivíduo impactos negativos, que derivam da não aceitação ou distorção da própria 

idade, e a não aceitação da fase vivida no momento atual (SCORTEGAGNA; 

OLIVEIRA, 2012). 

Apesar de o tempo cronológico avançado limitar algumas ações do indivíduo 

idoso, esse momento também representa uma fase de novas descobertas, permitindo 

maior liberdade para viver o que não pode ser realizado anteriormente. Assim sendo, a 

velhice é uma experiência nova na sociedade. Nunca se teve tantas pessoas envelhecendo 

em condições de vida diferentes quando comparadas aos seus antepassados. Nos dias 

atuais, tornou-se significativa a contribuição dos centros de convivência e crenças 

pessoais nessa mudança, pois estes mantêm o idoso integrado socialmente (ALVES 

JUNIOR, 2009). 
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As crenças possuem influências positivas nas concepções de vida, fim da vida e 

morte durante a  velhice. Os teóricos afirmam que elas podem contribuir de forma 

benéfica trazendo consolo e significância do que é a vida, morte, de tudo que já foi vivido 

e do que ainda poderá ser experienciado no decorrer dessa etapa da vida do indivíduo. A 

psicoterapia também tem grande relevância, tanto na saúde física quanto na cognitiva e 

psicossocial do idoso, utilizada no auxílio do autoconhecimento e atuando de forma 

benéfica na qualidade de vida do idoso. 

Aliado a isso, o mundo passa por um momento pandêmico, que tem ceifado muitas 

vidas de maneira abrupta. Os idosos representam o grande grupo de risco, o que tem 

proporcionado uma nova reflexão sobre o conceito de morte e vida. 

Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar as concepções do 

processo de envelhecer tendo como parâmetro o processo do morrer dentro das diferentes 

crenças religiosas. 

 

MÉTODOS 

A pesquisa caracterizou-se como pesquisa bibliográfica, de campo e qualitativa. 

Para isso, foram realizados estudos bibliográficos acerca do envelhecimento, morte e vida 

e das crenças religiosas.  

No presente trabalho, após longas leituras e reflexões, observou-se o surgimento 

de lacunas relacionadas ao processo de envelhecimento e a concepção da morte a partir 

de diversas religiões. A partir deste ponto, surge a necessidade da realização de 

entrevistas com idosos de diversas crenças para fundamentar as hipóteses surgidas. 

 

PARTICIPANTES 

Todos foram entrevistados em locais à escolha do participante. As entrevistas 

duraram uma média de 30 a 60 minutos e foram divididas em três blocos: 1. Perfil dos 

entrevistados; 2. O processo de envelhecer; 3. Religião X Morte. 

Na entrevista com os idosos buscou-se conhecer as experiências e reflexões 

relacionadas ao tema estudado, especificamente a relação do envelhecer, a religiosidade 

e o significado da vida, assim como do fim da vida. 
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INSTRUMENTOS 

No procedimento de coleta de dados foram utilizadas as respostas dos 

questionários dos idosos. As entrevistas foram compostas por um roteiro semiestruturado. 

Estas entrevistas tiveram como objetivo acompanhar, problematizar e refletir as 

concepções dos idosos sobre o envelhecimento em suas religiões. 

 

PROCEDIMENTOS 

Foram realizadas entrevistas com cinco idosos no período de um mês, de modo 

que a amostra foi selecionada de modo intencional a partir do convite da pesquisadora. 

Os procedimentos de coleta de dados foram realizados pela pesquisadora responsável. A 

análise dos dados foi realizada por meio da técnica de análise do conteúdo de Bardin 

(2011), com a construção de categorias oriundas dos dados coletados. 

 

RESULTADOS 

Após realizadas as entrevistas, foi possível caracterizar a amostra de acordo com 

a sua aptidão religiosa: o primeiro participante (A) tem 73 anos e é praticante há mais de 

30 anos da religião Budista de Nitiren Daishonin, recitando diariamente o mantra Nam 

Myoho Rengue Kyo). O segundo (B) tem 67 anos e é praticante da religião do Candomblé. 

O terceiro (C) tem 84 anos, é padre e pertence à religião Católica. O quarto (D) tem 66 

anos e é orador da Maçonaria. Por fim, a última (E) tem 69 anos e é pastora da religião 

Evangélica Protestante. 

A ideia da pesquisa era justamente ter a participação de praticantes de diversas 

religiões a fim de compreender quais as visões que estes tinham acerca de pontos como 

o significado da vida, a vivência do/com o envelhecer, as mudanças corporais ocorridas 

nesta fase da vida (idosos) e a relação das crenças/religiões com o fim da vida. 

 

DISCUSSÃO 

Envelhecer é um processo inato do organismo humano, mas afinal para que se 

envelhece? A palavra velho é proveniente do latim vegetus, que significa a idade 
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avançada. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso é todo indivíduo com 

60 anos ou mais, logo envelhecer é um processo sequencial, individual, irreversível, não 

patológico, natural do organismo como um todo relacionando com o fato das células 

somáticas do corpo que vão morrendo e não serem substituída por novas como acontece 

na juventude. Esse processo natural provoca alterações na aparência física, bem como as 

funcionalidades do seu corpo, isso é inerente a todos os membros de uma espécie (Santos 

et al., 2021). 

Acerca da experiência sobre o envelhecer, foram realizados questionamentos 

principalmente no que tange às mudanças de aspectos físicos. Sobre essa temática, os 

participantes relatam que 

Na minha idade atual frente ao processo do meu corpo percebo que ele 

tem se modificado muito, as forças não são as mesmas, me dou conta 

das limitações físicas, mas vejo que o meu intelectual continua 

preservado. 

Os desafios encontrados nessa etapa da minha vida é saber que 

envelhecer é um processo, e estou consciente disso, sei que não tenho 

as forças e disposição de quando era moço, jovem, mas outra coisa que 

me faz perceber que sou velho são as pessoas, por exemplo, as crianças 

começam a me chamar de vovô (risos), vejo que não só eu percebo que 

estou idoso, mas os outros também me veem assim (Participante C). 

Bom, fica evidente e perceptível mudanças e surgimento de novos 

aspectos no desenvolvimento de meu corpo, uma das mais influentes é 

sem dúvidas a redução de sua capacidade motora, sinto que o mesmo 

não pode mais realizar tais funções que a mente tem vontade de 

executar, com isso é comum que eu me depare em momentos de 

tristezas devido a isso, mas por outro lado eu procuro me acalmar e 

consolar-me através da compreensão que é algo natural da idade a qual 

estou. 

Ainda falando em mudanças do corpo, ela nos traz grandes desafios, 

locomoção e acesso a certos locais é um bom exemplo, as cidades não 

se adaptaram aos idosos, não nos apresentam acessibilidades. As ruas 

estão com péssima pavimentação, o trânsito é ruim e os motoristas não 

colaboram, as calçadas são desproporcionais, isso quando os carros não 

estão em cima delas. Outro grande desafio é a falta de respeito, a não 

conscientização das pessoas, com isso não garantindo aquilo que é 

nosso por direito (Participante D). 

Percebe-se a partir da fala do Participante D que não há apenas mudanças nas 

questões físicas, mas também em relação às dificuldades surgidas no âmbito psicológico, 

que permanece relacionada a questões físicas. Ele ainda destaca na sua fala que tais 

dificuldades têm relação também com questões de pavimentação urbana que de alguma 

forma inviabilizam questões como acesso e segurança. 
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Segundo o participante E 

No desenvolvimento do meu corpo algo extraordinário acontece, eu me 

olho e vejo roupagem nova, às pessoas, porém me elogiam dizendo que 

estou nova e bonita, realmente se eu falar que tenho 60 anos elas 

acreditam. 

Os desafios são vários, principalmente emocionais, pois muitas vezes 

me sinto carente de aconchego, carinho e atenção dos nossos familiares 

e amigos e cônjuge. Nesta fase da vida as pessoas que estão ao nosso 

redor estão em plena atividade e não sobra tempo para o próximo 

(Participante E). 

No Brasil, o ritmo de crescimento da população idosa tem sido contínuo. Segundo 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 2009, o País contava com uma 

população de cerca de 21 milhões de pessoas de 60 anos ou mais de idade (IBGE, 2010). 

Segundo o IBGE, a proporção de idosos de 60 anos ou mais de idade, entre as 

regiões do Brasil, está concentrada no sudeste e o apresenta menores taxas na região norte. 

Há mais mulheres idosas do que homens idosos, sendo que destes 55,4% dos indivíduos 

é considerado branco. A escolaridade dos idosos brasileiros é ainda considerada baixa, 

mais de 50% possuem menos de 4 anos de estudo e, 43,2% dessas pessoas vivem com 

uma renda de um salário mínimo. A dificuldade de mobilidade é comum entre os idosos, 

porém as mulheres têm mais dificuldade de caminhar do que os homens. A renda per 

capita domiciliar também possui grande importância, visto que vai decrescendo a 

declaração de incapacidade à medida que aumenta a renda (IBGE, 2016).  

Diante dessas mudanças significativas nos aspectos sociais e culturais, dentre 

outros, ser idoso (a) segue um posicionamento de categorização de pessoas, 

generalizando-os a um grupo, onde, ora se valoriza e inclui, ora exclui sem considerar 

suas peculiaridades, como se o processo de envelhecer apagasse a individualidade e os 

mesmos se transformassem numa entidade coletiva em que todos envelhecem iguais 

(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008).  

Essa categorização pode desintegrar a identidade ou influenciar no psicossocial 

do idoso, tornando-o um objeto descartável, alterando a percepção de si, os quais para 

serem aceitos negam seu próprio processo de desenvolvimento, e por isso mudam a 

aparência física, seu modo de vestir e buscam acompanhar as tecnologias. Não que estas 

mudanças sejam consideradas negativas, desde que aconteçam de forma saudável 

(SANTOS; HEIDEMANN; MARÇAL; ARAKAWA-BELAUNDE, 2019).  
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No questionário realizado, foram realizadas perguntas pertinentes ao processo de 

envelhecer como em qual idade percebeu-se que envelheceu e as dificuldades cognitivas 

surgidas. Nesse sentido, o participante A relata que sente-se “Normal, me sinto jovem, 

pois pratico exercícios físicos há mais de 15 anos. Preciso cuidar da minha saúde”. 

A entrevistada B também foca na preocupação com a saúde, a frequência da 

tomada de remédios devido às dores e as doenças que o mesmo é acometido 

Ave Maria, agora tá tudo me doendo, não aguento nem me abaixar. 

Antes eu subia as escadas, fazia minhas coisas, mas agora não posso 

fazer mais nada. Tudo me dói! Essas varizes, tenho sentido muitas dores 

nas articulações a velhice regou (risos). 

Agora são muitos, tem que se cuidar mais, tomar todos os remédios 

todos os dias, tomar cuidado pra não se cortar porque a diabete vem 

com tudo, e os povo de hoje não respeita a gente, antigamente nós 

respeitava mais nossos pais e avós, mas agora tá tudo diferente 

(Participante B). 

Durante a entrevista, foi possível observar que o desenvolvimento físico no idoso 

sofre várias perdas e danos, e a forma como o idoso cuida de sua saúde influencia em 

como ele percebe o seu próprio desenvolvimento. Por exemplo, os indivíduos que 

praticam exercícios físicos encontraram uma quantidade menor de desafios e dificuldades 

durante essa etapa da vida em comparação com os indivíduos sedentários. 

Com o aumento da população idosa, e assim aumento da expectativa de vida fruto 

do desenvolvimento de novas tecnologias que vislumbram tratamentos que até alguns 

anos atrás eram impensáveis para uma perspectiva e um prognóstico de vida favorável 

para algumas enfermidades. É urgente um olhar amplo e acolhedor para esse processo 

natural da vida humana, pois todos aqueles que não são idosos um dia serão 

(CAMACHO; COELHO, 2010). 

Algumas pessoas motivadas a viver bem essa etapa, avançam construindo seu 

jeito único de envelhecer, onde não é preciso se deixar morrer para estar velho, muito 

melhor é viver a velhice (CURCIO, 2015). Desse modo, é possível encontrar idosos nas 

universidades, praticando balé, andando de bicicleta, praticando esportes e atividades 

físicas, aproveitando e vivendo a vida. 

Existem muitas crenças e mitos a respeito do processo do envelhecimento que 

resultam em estereótipos. A palavra estereótipo vem do grego stereos e typos, 

significando impressão sólida, moldes. Criada pelo gráfico francês Firmin Didot em 
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1794, a palavra foi usada pela primeira vez pelo jornalista estadunidense Walter 

Lippmann que aplicou o termo em 1922, para descrever a simplificação que fazemos do 

mundo e das pessoas a fim de facilitar a nossa compreensão do mundo (ALMEIDA; 

LOURENÇO, 2010). 

Vivemos numa sociedade visual, onde a imagem de uma pessoa por vezes parece 

ditar as regras e as impressões gerais delas. Bastam apenas alguns segundos para que 

sejam categorizadas, estereotipadas e julgadas as percepções sobre determinada pessoa, 

sem antes uma avaliação verbal (LOPES, 2000). Quem nunca ouviu frases do tipo: Os 

idosos são mal humorados... Dependentes das pessoas... São frágeis... Não podem fazer 

mais nada... Estão caducos por isso recordam apenas o passado... Não são sociáveis... São 

pessoas doentes que tomam muitas medicações... Não precisam de psicólogos nem de 

terapias, não se preocupam com a sua aparência... São muito religiosos e praticantes... 

São muito sensíveis e inseguros... Não se interessam pela sexualidade... São frágeis para 

fazer exercício físico. Associa-se logo o idoso à morte (FIRMO et. al., 2020). 

Raramente se associa morte a quem tem um, dois, cinco, quinze, vinte anos, como 

se houvesse uma justificativa e idade para morrer. Diante disto nos perguntamos, só os 

idosos morrem? Só eles (as) ficam doentes e tomam medicações? Estes estereótipos e 

rótulos revelam o pouco conhecimento sobre o envelhecimento normal, a morte é inerente 

a todo ser vivo, pois um minuto de vida, é idade suficiente para morrer (HEIDEGGER, 

2014). 

 

AS RELAÇÕES ENTRE AS CRENÇAS/RELIGIÕES E O SIGNIFICADO DA 

VIDA E DO FIM DA VIDA. 

A crença é classificada, para o senso comum, como um ato de fé, enquanto fé é o 

que faz o indivíduo seguir uma doutrina ou opinião, sendo estas consideradas como 

verdades inquestionáveis onde se acredita sem a necessidade de verificação. Ao verificar 

tal doutrina ou opinião pela experiência ou observação perde-se o título de crença e é 

intitulado de conhecimento (ARAÚJO, 2006). 

Segundo Krüger (1986), as crenças são proposições que, na sua formulação mais 

simples afirmam ou negam uma relação entre dois objetos concretos ou abstratos, ou entre 

um objeto e algum possível atributo deste. Assim sendo, as crenças podem ser 
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qualificadas como opiniões, boatos, dogmas, convicções e estereótipos (crenças 

generalizadas para um grupo de pessoas). 

Durante as entrevistas realizadas com os idosos, um dos questionamentos foi: Para 

a sua crença, o que significa o fim da vida? E para você? O participante A relata 

Claro que existe. Ter convicção em tudo que nós fazemos. Através da 

convicção adquirir boa sorte e através das orações adquirir efeitos em 

tudo que fazemos, mas para tudo é preciso ter um bom planejamento, 

sem planejamento não conseguimos ter sucesso. A vida não tem fim, a 

vida continua, pois acreditamos em próximas existências. Acreditamos 

que através das boas causas feitas nessa existência retornaremos na 

próxima com total sucesso. Mas dependendo das causas nascemos em 

situações até melhores que essa. Só depende das causas que realizamos 

nessa existência (Participante A). 

Diante desta afirmação, compreende-se que o valor do fim da vida para o 

entrevistado não significa o acabar e sim uma continuidade, principalmente baseada nos 

feitos realizados na terra durante a nossa passagem. Um outro participante da mesma 

pergunta tem o mesmo pensamento no que tange o fim da vida.  

A minha fé foi iluminando a minha vida e dando sentido a ela e a mesma 

me dá uma dimensão que vai além da pura materialidade desse mundo 

o qual é passageiro, o qual não se reduz a esse espaço e tempo de anos. 

A minha vida se projeta como além da morte, onde a morte não é o fim, 

faz parte de uma etapa da vida onde creio na eternidade, vida em Deus 

e com Deus. Vivo como alguém que tem futuro e não como um velho 

sem futuro, sei que não posso fazer projetos a longo prazo para essa 

realidade daqui, mas vivo como alguém que tem projeto no presente e 

não termina pela idade. Não vejo a morte como fim, mas como um 

processo do viver, da vida, vivo o futuro na fé e esperança em Deus, 

por isso embora a idade não me sinto como uma fonte que se esgotou, 

me vejo como jorrando água de qualidade e muito preciosa 

(Participante C). 

Já o participante D compreende de maneira diferente dos participantes A e C sobre 

o mesmo tema. Para ele, trata-se do fechamento das nossas ações e atitudes aqui na terra. 

Sim, sem dúvidas. E é isso (O fim da vida)  que me faz resistir e persistir 

lutando, é essa visão de vida que me faz compreender, entendo a vida 

como um roteiro, escrito por uma divindade, onde eu, você e todos 

somos os protagonistas dessa história, entretanto ela não permite 

ensaios, aquilo que fazemos trará consequências, sejam elas positivas 

ou negativas. E não o que questionar ou tentar mudar, simplesmente é 

a vida. 

Ele (O fim da vida) vai de encontro com a minha crença, o fim da vida 

é justamente o fechamento do que eu citei como significado de vida, é 

o momento que as cortinas se fecharam, onde receberemos os aplausos 

e as vaias. Não nos cabe julgar se fizemos ou não uma boa atuação, mas 
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é essencial reconhecermos os erros, e valorizarmos aquilo que foi 

acertado. É sem dúvidas um momento de gratidão, agradecer pela 

oportunidade de ter feito tudo isso, não só concordo, como estou à 

espera da chegada deste momento (risos) (Participante D). 

Para a participante E, a partir de suas crenças e a religião, compreende o fim da 

vida como um deleite espiritual para aqueles que tiveram um bom relacionamento com 

Deus e que diante das suas feituras seguirão para a eternidade ou para a perdição (sem 

Deus). 

Para uma pessoa que tem vida saudável espiritualmente com Deus, 

significa o repouso de toda obra realizada na terra até o dia que Deus 

irá nos ressuscitar para viver a vida eterna. Sim porque todos 

ressuscitarão um dia, uns para salvação eterna e outros para a perdição 

(Participante E). 

Para estes idosos o significado da vida vem sofrendo influências ontogenéticas e 

culturais de cada indivíduo. Uma dessas influências foi a crença e como ela está sendo 

benéfica ao trazer significância do porquê e para que viver de determinada forma, 

trazendo consolo frente ao fim da vida e novos significados ou perspectivas diferentes, o 

que determinou no conforto para que a pessoa pudesse falar sem receios sobre esse 

assunto. 

A morte é um fator biológico e universal, porém na concepção das pessoas esse 

fator sofre influências culturais, psicológicas, históricas, sociais entre outras. Uma dessas 

influências é a crença, um idoso de religião espírita tem uma concepção completamente 

diferente para um idoso de religião católica ou budista sobre o fim da vida, tais influências 

afetam a qualidade de vida do indivíduo e a forma como é concebido a aceitação desta 

etapa de sua vida, essa concepção diverge de crença para crença como veremos em nossas 

entrevistas (NETO; LOTUFO JUNIOR; MARTINS, 2009). 

 

POLÍTICA DE INTERVENÇÃO DOS IDOSOS 

Apesar de uma população com grandes índices de idosos poder ser vista como 

algo positivo, paradoxalmente, também pode ser considerada um problema, seja para os 

governantes ou para pessoas comuns, que associam aos idosos características negativas 

(PASCHOAL, 2011). Isso ocorre porque se associa a eles elementos como a decadência 

do idoso, os gastos públicos e a desvalorização do grupo no sistema capitalista. 
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Diante dos estereótipos equivocados e assustadores, surge a necessidade de 

políticas de intervenções, que protegesse e garantisse o direito dos idosos. A demanda por 

maior consolidação dos direitos da população idosa chegou ao Congresso em 1997, após 

mobilização da Confederação Brasileira  dos  Aposentados  e  Pensionistas  (Cobap)  e  

de  um deputado na elaboração do PL 3.561/1997 (ALMEIDA; LOURENÇO, 2009). 

Outra proposta foi apresentada na Câmara dos Deputados em 1999, mas apenas  

anos  depois  uma comissão reuniu  deputados  de  diferentes partidos políticos com o 

movimento dos idosos para aprovar ou não o que viria a ser o Estatuto do Idoso. Ao final 

de um seminário com 500 pessoas e muitos debates, escolheu-se o primeiro projeto, 

sancionado pelo presidente em 2003 (ESTATUTO DO IDOSO, 2013). 

Segundo o seu Artigo 1° O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A Lei nº 10.741, de 1º de 

outubro de 2003, que institui o Estatuto do Idoso, dispõe sobre papel da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder Público de assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 

ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária (ESTATUTO DO IDOSO, 2013). 

O estatuto dispõe de 72 artigos, que tem como objetivo garantir aos idosos direitos 

tais como: moradia, saúde, assistência social entre outros, abaixo damos destaques ao 

direito à vida, à liberdade e respeito e dignidade, frente ao contexto inverso em que se 

encontra essa parcela da população (ESTATUTO DO IDOSO, 2013). 

 

SAÚDE MENTAL EM TEMPOS DE PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

De modo geral, na vigência de pandemias, é esperado que a saúde física dos 

indivíduos fique fragilizada, sendo o combate ao agente patogênico o principal objetivo 

no que tange ao cuidado. Porém, ao observar essa ocorrência, pode-se identificar que as 

implicações sobre a saúde mental tendem a se apresentar evidentes, sendo uma das 

principais causas de afastamento ocupacional dos profissionais de saúde (ORNELL; 

SCHUCH; SORDI; KESSLER, 2020). 

http://www.politize.com.br/quiz-o-perfil-congresso/
http://www.politize.com.br/deputados-como-sao-eleitos/
http://www.politize.com.br/module-3/posso-criar-um-projeto-de-lei/
http://www.politize.com.br/comissao-de-constituicao-justica-e-cidadania/
http://www.politize.com.br/funcoes-dos-partidos-politicos/
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Alguns estudos realizados recentemente têm demonstrado que as pessoas têm 

muito medo da contaminação pelo coronavírus, visto que, sua disseminação se dá de 

forma rápida, e esse fato tem contribuído no desenvolvimento de implicações no bem-

estar psicológico dos indivíduos. São comuns sintomas de depressão, ansiedade e estresse 

durante esse período, e que tem sido identificado na população de modo geral.  

Além disso, após a determinação do isolamento social como método para reduzir 

a disseminação da COVID-19, as pessoas passaram a sentir-se presas e acuadas, com 

medo de algo que é invisível, porém perigoso. A incerteza sobre o controle da doença é 

um fator determinante para o declínio do bem-estar emocional, pois acaba 

potencializando o medo, o estresse e a ansiedade frente a essa situação (KAVUKA; 

AKDENIZ, 2020). 

Wang et. al. (2020) realizou um estudo populacional com indivíduos da China, 

onde observou as implicações na saúde mental dos participantes diante da pandemia do 

coronavírus. A amostra dessa pesquisa contou com 1210 indivíduos, e foi possível 

identificar que mais de 75% dessa população demonstrou medo de que seus familiares 

fossem contaminados. Ao observar os índices de depressão, estresse e ansiedade, 

observou-se que esse último sintoma foi o de maior destaque.  

 

BENEFÍCIOS DA PSICOTERAPIA PARA O IDOSO 

Segundo a OMS, a saúde é definida, desde 1946, como um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de 

enfermidade (Wang et al., 2020). Uma definição relevante que até os dias atuais se 

destaca na ciência do comportamento, com o intuito de aperfeiçoar e compreender a 

maneira de funcionamento do estado mental diante da correlação entre a saúde mental, 

física e social.  

Cuidar da saúde mental é necessário para que um indivíduo possa conviver 

consigo mesmo do melhor jeito e de se precaver de distúrbios mais críticos. A falta da 

saúde mental leva a pessoa a um estado que afeta a sua vida e a das pessoas que o rodeiam.  

É preciso, portanto, saber acatar as imposições da vida e lidar tanto com as emoções 

positivas e negativas que ora se apresentam. Difícil sim, no entanto, é preciso reconhecer 

os limites e pedir ajuda em caso necessário (PEREIRA; TORRES; PEREIRA, 2020). 
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O bem-estar psicológico tem relação direta com a qualidade de vida de uma 

pessoa, por se tratar da interdependência com a percepção de tudo aquilo que acontece ao 

redor dela. Segundo Machado e Bandeira (2020) o bem-estar psicológico é um construto 

multidimensional que reflete características relativas ao funcionamento psicológico 

positivo ou ótimo. Para os autores, um aglomerado de sensações positivas, em sentido 

amplo, que atinge todas as áreas da vida do ser humano, levando-o a viver em harmonia 

consigo mesmo e com todos.  

No entanto, diante de uma pandemia, como a da COVID-19, as sensações 

positivas explicadas por Machado e Bandeira (2020) são bruscamente interrompidas. As 

alterações emocionais, cognitivas e comportamentais são identificadas neste período 

fazendo com que a depressão, ansiedade e estresse seja constante, principalmente nos 

enfermeiros (SCHMIDT et. al., 2020). Perturbações mentais que, segundo estudo recente 

na Coreia do Sul, por causa da COVID-19, uma coreana cometeu suicídio, por achar que 

estava com a doença por ter viajado para a China, sendo que o teste feito na autópsia foi 

negativo. 

Oportuno clarear sucintamente que os transtornos supracitados, são comumente 

causadores de grande impacto no cotidiano dos indivíduos. Pensamentos, sentimentos ou 

acontecimentos do cotidiano ocupacional e particular colocam a saúde mental deste 

profissional em risco, ou seja, exposto à vulnerabilidade dos fatores sociais, psicológicos 

e biológicos. 

As políticas públicas brasileiras vêm recebendo suporte da ciência e de grupos de 

pesquisas para o melhor entendimento desse processo, auxiliando a explicação de 

fenômenos importantes para o aprimoramento e a consolidação de programas e, até 

mesmo para denúncias de possíveis prejuízos por determinadas tecnologias em saúde. O 

processo de transição demográfica e epidemiológica impõe desafios quanto à saúde das 

pessoas, ao envelhecimento e ao treinamento dos profissionais no atendimento básico 

acerca do diagnóstico, manutenção e tratamento dos idosos em relação aos quadros 

depressivos (WAGNER, 2015). 

Até pouco tempo atrás, o interesse pelos problemas mentais e emocionais na 

velhice era centrado quase que exclusivamente no segmento debilitado da população de 

velhos, levando a uma imagem estereotipada do idoso. Esta imagem corresponde a um 
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indivíduo fraco e decrépito, com defeitos de memória e incapaz de autodeterminar-se. 

Este estereótipo é incorreto e revela o pouco conhecimento acumulado sobre o 

envelhecimento (KAHANA, 1980). 

A idade dos pacientes tem assim essa grande importância no determinar 

sua adequação ao tratamento psicanalítico, que por um lado, perto ou 

acima dos 50 anos, a elasticidade dos processos mentais dos quais 

depende o tratamento via de regra (FREUD, 1996, p. 35)  

Curiosamente Freud desenvolveu estas considerações quando se encontrava com 

50 anos, no início de um período em que se mostrou com processos mentais elásticos e 

criativos. Em uma discussão com Ernest Jones, Freud descreveu Édipo Rei como a maior 

obra prima de todos os tempos. O que parece não ter sido levado em consideração foi o 

fato de que Sófocles encontrava-se com quase 70 anos quando escreveu esta peça 

(SOUZA, 2006). 

Verifica-se que a teorização e a prática relativa à psicoterapia do idoso tem se 

mostrado em constante evolução, sobretudo nos últimos anos, impulsionada pelo 

crescimento da população em velhos (MIRANDA et. al, 2016). 

A maioria dos idosos atravessa o processo de envelhecimento com relativo 

sucesso, podem pensar no seu passado, sucessos e fracassos, obtendo uma imagem 

realista de si mesmos, o que lhes possibilita continuar amando e sendo amados, pois 

reconhecem que há algo de bom dentro de si. Por outro lado o enfrentamento dessa fase 

do ciclo vital, que tem perdas que são inerentes, pode ser vivido de forma desadaptada, 

trazendo ao indivíduo um sentimento de perda de autoestima, depressão e desespero 

(SCHNEIDER; IRIGARAY, 2008). 

Outro tema comum no idoso é a tentativa de manter a sua autoestima, a integridade 

do ego e um senso de propósito na vida em uma fase caracterizada por um aumento de 

incertezas e pela investida violenta de traumas narcísicos. Estes se referem aos 

acontecimentos que corroem a autoestima, a confiança e a autoimagem positiva 

(CABRAL, 2009). 

A depressão nos idosos é causada por fatores biológicos, psicológicos e sociais, 

como outros transtornos mentais. Os sintomas depressivos nessa população são mais 

comuns em mulheres de idade mais avançada ou quando associados à doença de 

Alzheimer. Frequentemente, a doença se manifesta em indivíduos que vivem sob 
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adversidades psicossociais como, por exemplo: Rompimento com a família, luto, perda 

de contatos sociais, histórico anterior de quadros depressivos, eventos de vidas 

estressantes, viuvez, viver em clínicas ou casas de repouso, ter baixa renda e pouco 

suporte social, onde a incidência do quadro em idades mais avançadas indica que as 

morbidades e a fragilidade são os fatores mais importantes na etiologia dessa doença 

(GARCIA et. al., 2006).  

Apesar do centro de apoio Psicossocial (CAPS) ter sido criado com o intuito de 

organizar a rede municipal de atenção às pessoas com transtornos mentais severos e 

persistentes, a assistência ao idoso nessa idade é incompleta. A OMS aponta para 

incorporação de determinantes em saúde para organização de sistemas de saúde eficazes, 

sendo necessário inovar os serviços de saúde mental para essa população (CARRAPATO; 

CORREIA; GARCIA, 2017).  

Acerca da atuação do psicólogo, o enfoque que deve ser priorizado é o de atuar 

junto ao idoso e não apenas que assiste ao idoso, que prioriza a estimulação cognitiva 

através de atividades artísticas e recreativas. Trabalhando através de atividades planejadas 

de acordo com a demanda e necessidades específicas, e proporcionar um melhor bem 

estar geral, que se reflete na melhora da disposição física e no estado de humor, 

contribuindo e melhorando sua socialização em geral (OLIVEIRA; SILVA; CONFORT, 

2017).  

O psicólogo pode atuar na avaliação e na reabilitação cognitiva, em 

acompanhamento terapêutico em idosos, na psicoterapia de idosos, familiares e 

cuidadores, oferecer alternativas de ajuda aos familiares de idosos acometidos de doenças 

que causam incapacidade cognitiva, organizando grupos de apoio emocional, de 

informação e de autoajuda, na área de informação da população acerca do envelhecimento 

e suas consequências, dentre outras funções (I et. al, 2017).  

O trabalho do psicólogo dentro de instituições é bastante relevante e vem tendo 

sua importância em âmbito de sua abrangência de atuação ampliado, contribuindo para 

melhoria na qualidade de vida do idoso seja atuando em instituições públicas, privadas 

ONGs, igrejas etc. visto que oportunizam novas perspectivas de vida, a expansão de 

fronteiras de seu valor pessoal e manutenção de atividades prazerosas e o planejamento 

de projetos de vida e crença no futuro. O que possibilita a aquisição e manutenção de 
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estratégias para o enfrentamento de processos de envelhecimento (OLIVEIRA et. al, 

2017). 

A outra forma de atendimento aos idosos que também pode ser praticada por 

psicólogos tem uma vertente mais Sociológica. Ela vem apresentando importância 

crescente no âmbito do cotidiano atendimento psicogerontológico: São as atividades com 

grupos de idosos utilizadas como recurso terapêutico de atendimento em grupo (REIS, 

2014). 

A Psicoterapia proporciona e beneficia vários aspectos da sua saúde física e 

mental, sendo um facilitador do processo do autoconhecimento, que permite não só olhar-

se sobre novas perspectivas, como também ressignificar acontecimentos, sentimentos, 

comportamentos e memórias que influenciarão diretamente em sua qualidade de vida. A 

Psicoterapia na terceira idade deve ser compreendida como uma ferramenta que irá 

contribuir para a promoção de bem estar, saúde e qualidade de vida e deve sempre ser 

pensada como aliada aos demais tratamentos (MONDARDO; PIOVESAN; 

MANTOVANI, 2009). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho teve como intuito analisar as concepções do processo de envelhecer 

tendo como parâmetro o processo do morrer dentro das diferentes crenças religiosas e as 

influências da psicoterapia de forma benéfica na qualidade de vida do idoso.  

Durante a construção da pesquisa foi trabalhado como o idoso é visto em 

sociedade, analisando como a sociedade interage com o idoso e como o idoso interage 

com a sociedade. Também foi analisado os benefícios da psicoterapia durante essa fase 

da vida e as influências que as crenças e culturas diferentes podem causar nas concepções 

e perspectivas de vida e morte para o idoso.  Assim como discorreu sobre o processo de 

envelhecer a partir da literatura, mas também, a partir da visão e vivência dos idoso. 

Diante destas pesquisas foi elaborado um questionário contendo cinco perguntas 

com o intuito de analisar a visão do idoso sobre o seu próprio desenvolvimento físico e 

como o seu modo de viver tem grande influência nesse desenvolvimento, quais os 

desafios e conquistas que o indivíduo encontrou ao se chegar nesta etapa, como o sujeito 
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se sente dentro da sociedade contemporânea e como ele entende e dá um significado para 

a vida, o mundo e o fim da vida tendo influências de religiões diferentes.  

Durante a entrevista pode- se notar que o desenvolvimento físico no idoso sofre 

várias perdas e danos, e a forma como o idoso cuida de sua saúde influencia em como ele 

percebe o seu próprio desenvolvimento, exemplo, os indivíduos que praticam exercícios 

físicos encontraram uma quantidade menor de desafios e dificuldades durante essa etapa 

da vida em comparação com os indivíduos sedentários.  

Também foi analisado como os entrevistados se sentem com a sua relação entre 

indivíduo e sociedade e muitas vezes foram citados o desrespeito e o preconceito sofridos 

por eles, grande parte dos casos causados por estereótipos negativos em que carregam 

concepções errôneas de que o idoso não tem mais utilidade por estar velho demais para 

determinadas atividades, causando assim uma exclusão social que pode interferir na sua 

qualidade de vida.  

A situação de ser útil apenas pelo que produz na sociedade capitalista, influi 

diretamente sobre a vida e personalidade da pessoa idosa, que passa a ter certas condutas 

desviantes por se acharem improdutivos e acreditarem que sua ação com os demais resulta 

somente da interação e de sua relação com a natureza por intermédio do trabalho. 

Segundo Néri (2000) Temos que cuidar para não vitimar e/ou discriminar o idoso, cujas 

relações com a família, sociedade e as gerações mais jovens já foram suficientemente 

marcadas por preconceito. 

Outro ponto analisado foi o significado da vida e está sofrendo influências 

ontogenéticas e culturais de cada indivíduo. Uma dessas influências foi a crença e como 

ela está sendo benéfica ao trazer significância do porquê e para que viver de determinada 

forma, trazendo consolo frente ao fim da vida e novos significados ou perspectivas 

diferentes, o que determinou no conforto para que a pessoa pudesse falar sem receios 

sobre esse assunto. 

A crescente acerca da expectativa de vida das pessoas da terceira idade tem gerado 

uma maior busca pela qualidade de vida, índices esses que têm demonstrado a busca dos 

idosos pela prevenção dos efeitos causadores do processo de envelhecimento. Logo, 

encontrou-se através da pesquisa os benefícios de envelhecer a partir da concepção de ter 

uma qualidade vida, a qual está atrelada à aspectos físicos, sociais, culturais e 
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psicológicos como: a prática de atividades físicas, boa alimentação, cuidado à mente 

através de laços construídos a mantidos com amigos, colegas, parentes, vizinhos, etc., 

realizando a socialização, A não perda da prática  do lazer como passeios, idas a igreja, 

visitas a conhecidos, assim como, a não perda da prática da leitura, escrita, das artes como 

pintura, dança, música, dentre outros.  

É perceptível a presença de idosos em espaços e realizando atividades que outrora 

não o faziam. Este público está cada vez mais preocupado com a aparência física, 

intelectual e social, estão frequentando salões de beleza, realizando atividades físicas, 

realizando viagens e tour para conhecer outros lugares e socializarem com outras pessoas. 

Diante disso, percebemos que há uma preocupação neste público em ter uma velhice 

saudável e com qualidade.  

As alterações ocorridas desde os aspectos psicológicos, físicos e sociais são um 

espelho do processo de envelhecimento e isto relaciona-se com a capacidade funcional 

desde grupo (idosos), a qual, a depender das alterações e resguardos desses aspectos no 

transcorrer da vida, podendo ocorrer uma alto ou baixa da expectativa de vida.  

Percebemos ainda a relevância de mais estudos que componham a referida 

temática, tendo em vista a importância dos saberes relacionados aos idosos. Estudos estes 

que perpassam além de caracterizações sobre as funções e fatores bio, físico, psico e 

social dos idosos, mas, que se debruçam em ensaios e pesquisas de campo, que testem in 

loco novas afirmativas para a melhoria, bem estar e crescente qualidade de vida dos 

idosos do Brasil na atualidade. 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, T., & LOURENÇO, M. (2010). Reflexões: conceitos, estereótipos e mitos 

acerca da velhice. Revista Brasileira De Ciências Do Envelhecimento Humano, 6(2). 

https://doi.org/10.5335/rbceh.2012.171 

ALVES JUNIOR, Edmundo de Drummond (2009).  Envelhecimento e vida saudável. 

Rio de Janeiro: Apicuri. 

ÁVILA ARAÚJO, Carlos Alberto. (2006). A ciência como forma de conhecimento 

Science as a kind of knowledge. Ciências & Cognição, 8, 127-142. Recuperado em 27 

de dezembro de 2020, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script= sci_arttext & 

pid=S1806-58212006000200014 & lng= pt & tlng=pt. 

https://doi.org/10.5335/rbceh.2012.171
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-58212006000200014&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-58212006000200014&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-58212006000200014&lng=pt&tlng=pt


 
 
 
 
 

 210  

 

BARBOSA, Leopoldo Nelson Fernandes, FRANCISCO, Ana Lúcia, & EFKEN, Karl 

Heinz. (2008). Morte e vida: a dialética humana. Aletheia, (28), 32-44. Recuperado em 

27 de dezembro de 2020, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script= sci_arttext & 

pid=S1413-03942008000200004 & lng= pt & tlng=pt. 

BARDIN, Laurence (2011). Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal; Edições 70, LDA. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde - 3. ed., 2. 

reimpr. - Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 70 p. ISBN 978-85-334-1845-5. 

CABRAL, Flaviane Nogueira (2009). Geronto Coreografia: avaliação da auto-imagem 

e auto-estima em academias da terceira idade adulta (1 – 49), Ufam - Especialização em 

gerontologia: Qualidade de vida ativa na idade adulta. 

CAMACHO, Alessandra Conceição Leite Funchal, & COELHO, Maria 

José. (2010). Políticas públicas para a saúde do idoso: revisão sistemática. Revista 

Brasileira de Enfermagem , 63 (2), 279-284. https://doi.org/10.1590/S0034-

71672010000200017 

CURCIO, C. S. S.; MOREIRA-ALMEIDA, A. & LUCCHETTI, G. (2015). Validation 

of the Portuguese Version of the Brief Multidimensional Measure of 

Religiousness/Spirituality (BMMRS-P) in Clinical and Non-clinical Samples. Journal of 

Religion and Health, 54(2), 435-448. 

CARRAPATO, Pedro, CORREIA, Pedro, & GARCIA, Bruno. (2017). Determinante da 

saúde no Brasil: a procura da equidade na saúde. Saúde e Sociedade, 26(3), 676-

689. https://dx.doi.org/10.1590/s0104-129020171703047.   

FIRMO, Josélia Oliveira Araújo et. al. Evolução das publicações em saúde do idoso na 

Revista Ciência & Saúde Coletiva. Ciência & Saúde Coletiva [online]. v. 25, n. 12 

[Acessado 27 Dezembro 2020] , pp. 4853-4862. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1590/1413-812320202512.16662020>. ISSN 1678-4561. 

https://doi.org/10.1590/1413-812320202512.16662020. 

FREUD, S. (1996). Fragmento da análise de um caso de histeria. In J. Strachey (Ed. 

Trad.). Edição standard brasileira das Obras psicológicas completas de Sigmund 

Freud (v. 7, pp. 15-116). Rio de Janeiro, RJ: Imago. (Trabalho originalmente publicado 

em 1905). 

GARCIA, Aline et. al. (2006). A depressão e o processo de envelhecimento. Ciências & 

Cognição, 7(1), 111-121. Recuperado em 27 de dezembro de 2020, de 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script= sci_arttext & pid=S1806-

58212006000100010 & lng= pt & tlng=pt. 

GUERRA, Ana Carolina Lima Cavaletti, & CALDAS, Célia Pereira. (2010). 

Dificuldades e recompensas no processo de envelhecimento: a percepção do sujeito 

idoso. Ciência & Saúde Coletiva, 15(6), 2931-2940. https://doi.org/10.1590/S1413-

81232010000600031 

HEIDEGGER, M. (2014). Überlegungen II-VI. (Schwarze Hefte 1931-

1938). Gesamtausgabe (GA) 94. Frankfurt am Main: Klostermann.  

KAVUKCU, E., & AKDENIZ, M. (2020). Tsunami após a nova pandemia de 

coronavírus (COVID-19): uma onda global de suicídio? Jornal Internacional de 

Psiquiatria Social . https://doi.org/10.1177/0020764020946348 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942008000200004&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942008000200004&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942008000200004&lng=pt&tlng=pt
https://doi.org/10.1590/S0034-71672010000200017
https://doi.org/10.1590/S0034-71672010000200017
https://dx.doi.org/10.1590/s0104-12902017170304
https://doi.org/10.1590/1413-812320202512.16662020
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-58212006000100010&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-58212006000100010&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-58212006000100010&lng=pt&tlng=pt
https://doi.org/10.1590/S1413-81232010000600031
https://doi.org/10.1590/S1413-81232010000600031
https://doi.org/10.1177/0020764020946348


 
 
 
 
 

 211  

 

 

KRUEGER, A. O (1986). Changing Perspectives on Development Economics and 

World Bank Research. First published:September 1986. https://doi.org/10.1111/j.1467-

7679.1986.tb00381.x. 

LOPES, A. (2000). Os desafios da Gerontologia no Brasil. Campinas (SP): Alínea. 

LUZ, Márcia Maria Carvalho, e AMATUZZI, Mauro Martins. (2008). Vivências de 

felicidade de pessoas idosas. Estudos de Psicologia (Campinas) , 25 (2), 303-

307. https://doi.org/10.1590/S0103-166X2008000200014 

MENDES, Márcia R.S.S. Barbosa et. al. (2005). A situação social do idoso no Brasil: 

uma breve consideração. Acta Paulista de Enfermagem, 18(4), 422-

426. https://doi.org/10.1590/S0103-21002005000400011 

MIRANDA, Gabriella Morais Duarte, MENDES, Antonio da Cruz Gouveia, e SILVA, 

Ana Lucia Andrade da. (2016). Envelhecimento populacional no Brasil: desafios sociais 

atuais e futuros e consequências. Revista Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia , 19 (3), 507-519. https://doi.org/10.1590/1809-98232016019.150140 

OLIVEIRA, R. de C. da S., SCORTEGAGNA, P. A., & OLIVEIRA, F. da S. (2015). 

Universidades abertas à terceira idade: delineando um novo espaço educacional para o 

idoso. Revista HISTEDBR On-Line, 15(64), 343–358. 

https://doi.org/10.20396/rho.v15i64.8641945 

ORNELL, Felipe, SCHUCH, Jaqueline B., SORDI, Anne O., e Kessler, Felix Henrique 

Paim. (2020). Medo pandêmico e COVID-19: carga e estratégias de saúde 

mental. Revista Brasileira de Psiquiatria , 42 (3), 232-235. Epub 3 de abril de 

2020. https://doi.org/10.1590/1516-4446-2020-0008 

LOTUFO NETO, F., LOTUFO JR, Z., & MARTINS, J. C. (2009). Influências da 

religião sobre a saúde mental. Santo André: ESETec. 

MACHADO, Wagner de Lara, & BANDEIRA, Denise Ruschel. (2012). Bem-estar 

psicológico: definição, avaliação e principais correlatos. Estudos de Psicologia 

(Campinas), 29(4), 587-595. https://doi.org/10.1590/S0103-166X2012000400013 

MONDARDO, Anelise Hauschild, PIOVESAN, Laís, & MANTOVANI, Paulina 

Cecilia. (2009). A percepção do paciente quanto ao processo de mudança 

psicoterápica. Aletheia, (30), 158-171. Recuperado em 27 de dezembro de 2020, de 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script= sci_arttext & pid=S1413-

03942009000200013 & lng= pt & tlng=pt. 

OLIVEIRA, Aline Sant’ Ana de; SILVA, Vívian Cristina Luiz da; CONFORT, Marilane 

Ferreira. (2017). Benefícios da estimulação cognitiva aplicada ao envelhecimento 

Rev. Episteme Transversalis, Volta Redonda-RJ, v.8, n.2, p. 16-31, jul/dez. 

Paschoal, S.M.P. (2000). Qualidade de vida do idoso: elaboração de um instrumento 

que privilegia sua opinião. Dissertação de mestrado em Medicina. São Paulo (SP): 

Universidade de São Paulo. 

PEREIRA, MD, TORRES, EC, PEREIRA, MD (2020). Sofrimento emocional de 

Enfermeiros em ambiente hospitalar frente à pandemia COVID-19. Pesquisa, Sociedade 

e Desenvolvimento , 9 (8), e67985121. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5121 

https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.1986.tb00381.x
https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.1986.tb00381.x
https://doi.org/10.1590/S0103-166X2008000200014
https://doi.org/10.1590/S0103-21002005000400011
https://doi.org/10.1590/1809-98232016019.150140
https://doi.org/10.20396/rho.v15i64.8641945
https://doi.org/10.1590/1516-4446-2020-0008
https://doi.org/10.1590/S0103-166X2012000400013
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942009000200013&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942009000200013&lng=pt&tlng=pt
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942009000200013&lng=pt&tlng=pt
https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.5121


 
 
 
 
 

 212  

 

 

REIS, Alice Casanova dos. (2014). Arteterapia: a arte como instrumento no trabalho do 

Psicólogo. Psicologia: Ciência e Profissão , 34 (1), 142-

157. https://dx.doi.org/10.1590/S1414-98932014000100011 

SANTOS, Marcelo Rabello dos, et al. (2021). Efeitos da improvisação musical como 

intervenção cognitiva e motora em idosos. Estudos de Psicologia (Campinas) , 38 , 

e190132. Epub 28 de agosto de 2020. https://doi.org/10.1590/1982-0275202138e190132 

SANTOS, Paloma Ariana dos et. al.  (2019). A percepção do idoso sobre a comunicação 

no processo de envelhecimento. Audiology - Communication Research, 24, e2058. 

Epub June 06, 2019.https://doi.org/10.1590/2317-6431-2018-2058 

SCHNEIDER, Rodolfo Herberto, & IRIGARAY, Tatiana Quarti. (2008). O 

envelhecimento na atualidade: aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e 

sociais. Estudos de Psicologia (Campinas), 25(4), 585-

593. https://doi.org/10.1590/S0103-166X2008000400013 

SCHMIDT, Beatriz, CREPALDI, Maria Aparecida, BOLZE, Simone Dill Azeredo, 

Neiva-silva, Lucas, Demenech, Lauro Miranda. (2020). Saúde mental e intervenções 

psicológicas diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Estudos de 

Psicologia (Campinas), 37, e 200063. Epub May 18, 2020.https://doi.org/10.1590/1982-

0275202037e200063 

WAGNER, Gabriela Arantes. (2015). Tratamento da depressão em idosos além da 

fluoxetina. Revista de Saúde Pública , 49 , 20. Epub 31 de março de 

2015. https://dx.doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049005835 

WANG, Cet. al. (2020). Respostas psicológicas imediatas e fatores associados durante o 

estágio inicial da epidemia de doença do coronavírus de 2019 (COVID-19) entre a 

população em geral na China. Jornal internacional de pesquisa ambiental e saúde 

pública , 17 (5), 1729. https://doi.org/10.3390/ijerph17051729 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.1590/S1414-98932014000100011
https://doi.org/10.1590/1982-0275202138e190132
https://doi.org/10.1590/2317-6431-2018-2058
https://doi.org/10.1590/S0103-166X2008000400013
https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200063
https://doi.org/10.1590/1982-0275202037e200063
https://dx.doi.org/10.1590/S0034-8910.2015049005835


 
 
 
 
 

 213  

 

CAPÍTULO XIV 

POLÍTICA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS 

DOMÉSTICAS CONTRA TRAVESTIS E TRANSEXUAIS 

 

Thiago Aparecido Aranha dos Santos112. 

DOI-CAPÍTULO: 10.47538/AC-2021.12-14 

 

RESUMO: O cenário da violência vivenciada pela população trans torna necessário 

refletir sobre vidas onde a discriminação e a violência psicológica é a regra vivida 

diariamente e não a exceção. A transexualidade e a travesti idade são experiências 

identitárias socialmente construídas, da mesma forma que a identidade de homens e 

mulheres. As travestis e transexuais são as que mais sofrem com o preconceito e a 

discriminação no ambiente familiar e social, além de violências físicas, sociais e 

psicológicas no âmbito familiar. Sendo assim, o presente estudo busca analisar se existem 

de fato políticas sociais que possam auxiliar no combate de violência doméstica sofrida 

por travestis e transexuais. Foi feito levantamento bibliográfico por meio das plataformas, 

Google acadêmico e Scielo. Conclusão: Por todo o exposto, restou demonstrado que 

embora os altos índices de violência sofridos por travestis e trans sexuais, as políticas 

sejam públicas ou de caráter social são mínimas e ineficientes. 

PALAVRAS-CHAVE: Trans. Travestis. Violência. Políticas Sociais. 

 

SOCIAL POLICY IN THE FACE OF DOMESTIC VIOLENCE AGAINST 

TRANSVESTITES AND TRANSSEXUALS 

ABSTRACT: The scenario of violence experienced by the trans population makes it 

necessary to reflect on lives where discrimination and psychological violence is the rule 

experienced daily and not the exception. Transsexuality and transvestite age are socially 

constructed identity experiences, in the same way as the identity of men and women. 

Transvestites and transsexuals suffer the most from prejudice and discrimination in the 

family and social environment, as well as physical, social and psychological violence in 

the family environment. Thus, the present study seeks to analyze whether there are in fact 

social policies that can help combat domestic violence suffered by transvestites and 

transsexuals. A bibliographic survey was carried out through the platforms, Google 

Academic and Scielo. Conclusion: For all the above, it was demonstrated that although 

the high rates of violence suffered by transvestites and trans sexual, the policies are public 

or social in nature are minimal and inefficient. 

KEYWORDS: Trans. Transvestites. Violence. Social Policies. 
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INTRODUÇÃO 

As travestis e transexuais são as que mais sofrem com o preconceito e a 

discriminação no ambiente familiar e social, no entanto isso se estende por outros 

caminhos. Os trans e travestis sofrem além dessa descriminação em seus lares, também 

nos serviços de saúde, entre outros, nos quais prepondera a dificuldade de aceitabilidade 

e empregabilidade no mundo do trabalho e ocupação, evidenciando que não é somente na 

rua os episódios de violência, mas também, sofrem a violência doméstica, dentro de seus 

lares (SILVA, 2016). 

A própria residência é o lugar mais perigoso para trans e travestis, segundo dados 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan, parte do Ministério da 

Saúde), compilados pelo Mapa da Violência de Gênero (SINAN, 2021). 

A omissão do Estado perante a população trans bem com a sua fragilidade, onde 

o número de assassinatos cresce a cada mês, demonstra o seu descaso com essa população 

(DOURADO, et. al, 2020). 

Nesse sentido, o presente estudo visa esclarecer para tanto foi feita uma revisão 

bibliográfica com base nas plataformas Scielo e Google Acadêmico. 

 

VIOLÊNCIAS DE GÊNERO  

Bento (2008, p. 18) esclarece que a transexualidade é uma experiência identitária 

que pode ser caracterizada pela construção do gênero em contraste com as normas que 

instituem inteligibilidade entre corpo, identidade e sexualidade (BENTO, 2008; 2006) 

Corrobora nesse entendimento Pedra et. al (2018, p. 12) que entende a 

transexualidade como uma experiência localizada no gênero e que consiste em um 

conflito de caráter identitário e não uma patologia, ressalta que pela medicina, ainda é 

vista como doença.  

Pessoas transexuais não se identificam com o seu sexo anatômico, pois possuem 

identidade de gênero diferente da designada ao nascimento. O desejo maior destas 

pessoas é que sejam reconhecidas como membros de acordo com o gênero ao qual se 

identificam (PEDRA et. al, 2018 , p. 12). 
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Segundo Fleury e Torres (2010, p. 59), quando um indivíduo é reconhecido como 

pertencente a um grupo minoritário, ele já se encontra em posição de desvantagem em 

relação aos demais indivíduos da sociedade em questão, pertencentes aos grupos 

majoritários. Isso acontece com os travestis e transexuais, uma vez que se sentem 

excluídos e rejeitados pela majoritária sociedade.  

De acordo com Silva (2016) as travestis e transexuais são as que mais sofrem com 

o preconceito e a discriminação no ambiente familiar e social, no entanto isso se estende 

por outros caminhos. Os trans e travestis sofrem além dessa descriminação em seus lares, 

também nos serviços de saúde, entre outros, nos quais prepondera a dificuldade de 

aceitabilidade e empregabilidade no mundo do trabalho e ocupação.  

Por esse motivo, muitos se sentem excluídos e encontram dificuldade em 

formalizar um trabalho, não lhes sobejando alternativa a não ser trabalhar como 

profissionais do sexo, recorrendo à prostituição, reconhecida como um espaço de 

agressões em geral, e particularmente, neste segmento, são rotineiramente destacadas 

múltiplas formas de agressões (SILVA, 2016, p. 9).  

Essas violências, conforme dados extraídos da Associação Nacional de Travestis 

e Transexuais (ANTRA, 2020) estão aumentando de forma significativa, em especial no 

Brasil. Dos homicídios motivados por transfobia em 2020, é frequente a utilização de 

métodos cruéis, e estes foram empregados em 71% dos casos: 24% dos homicídios foram 

cometidos por espancamento, apedrejamento, asfixia ou estrangulamento; 21%, por 

facadas; 8%, por meio de pauladas ou queimaduras. Outro ponto que se destaca é que em 

2020 houve 29 casos “de execução direta com número elevado de tiros ou a queima roupa, 

enquanto, em 2019, haviam sido 9 execuções” (ANTRA, 2020). 

Bonassi et. al (2015) pesquisaram acerca de violências psicológicas sofridas por 

pessoas trans e expõem a dificuldade no entendimento do termo “violência psicológica” 

por parte dos entrevistados, bem como o fato de que este tópico está tão arraigado no 

cotidiano das pessoas transexuais que, quando perguntadas, muitas pessoas não 

conseguem identificar essas situações como um tipo de violência por serem constantes 

em seus dias.  

Vários são os tipos de violências sofridas pelos trans e travestis, de acordo com 

estudo feito por Silva et. al (2016) a tipologia das violências que vitimaram travestis e 
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transexuais foram: “verbal (91,96%), psicológica (58,33%) e física (33,33%), com 

frequência entre 24 horas e seis meses anteriores à pesquisa”. A escola, a rua e os serviços 

de saúde configuraram os cenários das agressões. Ainda destaca que no concernente ao 

agente agressor, os achados apontam para vizinhos, membros da família e profissionais 

de saúde.  

Do perfil de trans e travestis que mais sofrem violências, destacam se o público 

mais jovem, que faz o uso de nome social, de pele negra ou parda, de baixa ou nenhuma 

escolaridade e em sua maioria garotas de programa ou cabeleireiras (SILVA et. al, 2016). 

 

POLÍTICAS SOCIAIS EM COMBATE À VIOLÊNCIA ÀS PESSOAS TRANS E 

TRAVESTIS, ELAS EXISTEM? 

De acordo com Farah (2004), as políticas públicas desempenham um importante 

papel, seja na manutenção ou superação das opressões de gênero e sexuais. Podem 

reforçar as desigualdades, quando objetivam atender as necessidades supostamente 

universais, desconsiderando as demandas de um determinado grupo. Do mesmo modo, 

podem contribuir para a redução de tais desigualdades por meio da formulação e 

implementação de ações e programas específicos. No entanto, às políticas públicas e 

sociais voltadas aos indivíduos trans e travestis, é mínima. 

De acordo com ILGA (2019) o Supremo Tribunal Federal em 2019, entendeu que 

houve uma omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não editar lei que 

criminalizasse atos de homofobia e de transfobia no país”. Entenderam que houve demora 

do Congresso Nacional para incriminar atos atentatórios a direitos fundamentais dos 

integrantes da comunidade LGBT. 

O STF determina que a discriminação contra pessoas LGBT seja enquadrada nos 

crimes previstos na Lei Nº 7.716/1989 (Lei do Racismo), que prevê penas de até 5 anos 

de prisão, até que uma norma específica seja aprovada pelo Congresso Nacional 

(BRASIL, 2020). 

Com a decisão, o Brasil se tornou o 43º país a criminalizar a LGBTIfobia, segundo 

o relatório "Homofobia Patrocinada pelo Estado", elaborado pela Associação 

Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais e Intersexuais (ILGA). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
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Além disso, As proteções da Lei Maria da Penha (LEI 11.340/2006) resguardam 

quem exerce o papel social de mulher, seja biológica, transgênero, transexual ou homem 

homossexual (RODAS, 2017). 

O assassinato de mulheres, decorrente de violência doméstica ou outras questões 

de gênero tem sido denominado “feminicídio”, o que se configura como crime hediondo 

tendo em vista sua intencionalidade e sua vinculação com uma construção sócio histórica 

que legitima a subordinação das mulheres. No entanto, com relação à essa proteção 

destinada também à trans e travestis, ainda está pautada em discussões. Conforme 

entendimento de Pimpim (2019) “a maneira como foi redigida a lei em comento, as 

pessoas transexuais restaram excluídas, a critério do legislador”. Entretanto, se os 

indivíduos transexuais, após procedimento cirúrgico ingressaram judicialmente, serão 

reconhecidos como mulheres. Sem distinção, a não proteção pela lei de feminicídio 

resulta na discriminação das pessoas transexuais (PIMPIM, 2019, p. 11). 

A omissão do Estado perante a população trans em especial em um momento ao 

qual estão ressaltadas suas vulnerabilidades de forma escancarada, bem com a sua 

fragilidade, onde o número de assassinatos cresce a cada mês, demonstra o seu descaso 

para uma situação que vem sendo denunciada a muito, até o presente momento nenhum 

projeto específico de apoio à população LGTQI+ para o enfrentamento da pandemia. 

(DOURADO et. al, 2020, p. 4) 

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) trabalha de forma integrada às 

políticas setoriais, considerando as desigualdades socioterritoriais, visando seu 

enfrentamento à garantia dos direitos socioassistenciais, com especial atenção para 

aquelas populações que historicamente foram alocadas em espaços sociais de abjeção, 

seja por questões relacionadas à renda, a orientação sexual, a identidade de gênero, a 

cor/raça ou à etnicidade 

Pedra et. al (2018) esclarece que a heteronormatividade, o machismo, e 

LGBTfobia, a misoginia, questões estas que imperam na sociedade, geram dificuldades 

para a efetivação das políticas públicas que visam assegurar direitos à população trans. 

De fato, a ausência de políticas inclusivas, fundamentadas no respeito à 

diversidade sexual, resulta em altos índices de evasão escolar de meninas e meninos 

transexuais, e violência de todas as formas (TENENBLAT, 2018, p. 12). 



 
 
 
 
 

 218  

 

Aragusuku e Lopes (2016, p. 13) esclarecem que políticas públicas voltadas para 

gays, travestis, lésbicas, bissexuais, e transexuais, tanto no âmbito discriminação ou de 

atendimento as especificidades desse grupo social, são marcadas no Brasil por imensas 

fragilidades e marcante instabilidade.  

Os dados apresentados de violência demonstram a necessidade de políticas 

públicas que foquem na redução de homicídios de pessoas trans, em especial para a 

proteção das trabalhadoras sexuais.  Esses dados também explicitam, que deve haver 

acesso às políticas de assistência, além de outros fatores que demonstram que esse grupo 

tem suas existências precarizadas e expostas a todas as formas de opressão e violência 

(CONTRA, 2020). 

Ainda nesse sentido, de acordo com a ANTRA (2020) a dificuldade de acesso a 

dados que demonstram os índices de violências sofridos pela população trans e travestis, 

pela lei de acesso à informação, são mínimos. Também a falta de dados a partir de 

agências reguladoras estatais e outros órgãos governamentais preocupam, tendo em vista 

que ao se abster das informações com relação às violências praticadas a estes indivíduos, 

o Estado se exime da responsabilidade de pautar políticas de segurança para esta 

população.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por todo o exposto, restou demonstrado que embora os altos índices de violência 

sofridos por travestis e trans sexuais, as políticas sejam públicas ou de caráter social são 

mínimas e ineficientes. 

É evidente que essa população sofre violência de caráter físico, mental, social e 

psicológico. O feminicídio poderia vir como um auxílio de proteção a essas vítimas, em 

especial no condizente a violência doméstica.  

No entanto essas pessoas para obterem reconhecimento acerca de sua mudança de 

gênero necessitam de cirurgia e ação judicial para serem reconhecidas como mulheres, o 

que demonstra que a lei do feminicídio não se enquadra á proteção delas, e representa 

uma forma de discriminação. Temos a lei Maria da Penha que, em minha visão, pode 

auxiliar nos casos de violência às mulheres trans. No entanto , o discurso é um, mas os 
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dados apontam que a realidade é muito diferente. Isso ficou evidenciado neste estudo, 

uma vez que o pesquisador teve dificuldades em encontrar obras que fornecessem dados 

relacionados ao tema. 
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CAPÍTULO XV 

  TENDÊNCIAS NO MERCADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

INFORMÁTICA: A COMMODITY DO SÉCULO XXI? 
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RESUMO: Este artigo tem por finalidade analisar as tendências do mercado de 

tecnologia da informação, e o aumento crescente da demanda por tecnologia da 

informação e como a TI vem se assemelhando a uma commodity deixando de ser um 

diferencial e se transformado em mais uma ferramenta, um recurso de infraestrutura 

necessário, com o qual as organizações não mais conseguem criar vantagens 

competitivas. Por fim, qual o impacto dessa mudança comportamental na economia e 

como as empresas e profissionais do setor estão remodelando as suas técnicas para se 

manter  no mercado e maximizar as suas receitas. Verificando as tendências macro 

econômicas para o setor, a dependência do Brasil por tecnologia estrangeira e a 

preferência por dispositivos que ofereçam mobilidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da Informação. Commodity. Macroeconomia. 

Microeconomia. 

 

TRENDS IN THE INFORMATION TECHNOLOGY MARKET: THE 21ST 

CENTURY COMMODITY? 

ABSTRACT: This article aims at analyzing the market trends of information technology, 

and the increased demand for information technology and how you come resembling a 

commodity no longer a differentiator and turned into another tool, a resource of necessary 

infrastructure, with which organizations no longer manage to create competitive 

advantages. Finally, what is the impact of this behavioral change in the economy and how 

companies and industry professionals are reshaping their techniques to stay on the market 

and maximize their revenues. Checking macro-economic trends for the sector, Brazil's 

dependence on foreign technology and the preference for devices that offer mobility. 

KEYWORDS: Information technology. Commodity. Macroeconomics. 
Microeconomics. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A origem da palavra informática surgiu da junção das palavras informação e 

automática, entendendo-se que a informação é tratada por um equipamento de origem 
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eletrônica de forma automática, equipamento que hoje popularmente é conhecido como 

computador pessoal ou simplesmente PC ou desktops. Um equipamento que é composto 

por Hardware e Software, HW e SW. Compreende-se HW por itens que pode-se “tocar” 

como placa mãe, memória, disco rígido, teclado e mouse, esses dois últimos também são 

chamados de itens periféricos. O SW é compreendido por itens que não podemos tocar, 

tais como o sistema operacional, aplicativos como Word, Excel, bloco de notas entre 

outros tantos. Basicamente o SW utiliza o HW para funcionar e os usuários utilizam o 

SW. 

Segundo a Bolsa de Mercadorias e Futuros Bolsa de Valores de São Paulo 

BM&FBOVESPA, (2013). 

“Commodity são produtos de mesmo segmento com características 

padronizadas, cujo preço não é definido pelo produtor e geralmente são 

negociadas em bolsa de valores, é uma mercadoria física, geralmente 

com origem na agricultura ou na mineração, padronizada ou sujeita a 

uma classificação, que pode ser objeto de transações comerciais. Para 

efeito de negociação em bolsa, uma commodity é um objeto ou 

determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento 

derivativo, podendo ser índice, taxa, valor mobiliário ou produto 

físico.” 

Com base no conceito de Commodity e analisando alguns produtos relacionados 

à informática como notebooks, tablets e desktops, observa-se um determinado padrão de 

construção para itens de HW e de SW e nesses equipamentos nota-se apenas pequenas 

mudanças de design ou o que podemos chamar de “perfumaria”, características estéticas 

para consumidores distintos. Mas o que tem “por debaixo do capô, como falaríamos de 

um automóvel”, são peças com mesmas características e capacidade, falando 

armazenamento e capacidade de processamento. Na maioria das vezes esses itens são 

fabricados por uma única empresa e apenas montadas por marcas diferentes, que também 

podemos chamar de grifes da informática.  

Desde o início da era da informática existem vários fabricantes no mercado, mas 

desde o início do presente século com a popularização da informática e a forte 

concorrência esses produtos vêm sendo oferecidos aos consumidores, sejam eles 

domésticos ou corporativos, de uma maneira tão padronizada com características e preços 

quase que tabelados para produtos com as mesmas configurações podendo ser comparado 

a uma commodity. No início da era digital, os profissionais de tecnologia e informática 

foram alçados a uma nova categoria de heróis, seres capazes de domar as complexidades 

da tecnologia. O tempo passou e a tecnologia evoluiu tanto e trouxe para o usuário uma 

http://www.infoescola.com/economia/bmf-bovespa/
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interface tão intuitiva que crianças são capazes de operar os últimos lançamentos do 

mercado de informática, elevando ainda mais a demanda por esse tipo de tecnologia.  

A relação entre commodity e TI já é antiga, após o estudo realizado por Nicholas 

CARR o assunto ficou mais polêmico, o artigo intitulado IT doesn’t matter ou em 

português  TI já não importa publicado na Harvard Business Review, em 2003. 

Segundo CARR (2003). “Para a tecnologia de informação possuir valor 

estratégico, é preciso permitir que as companhias usem a TI de uma forma diferenciada. 

Por isto, à medida que a tecnologia está acessível a todos, este uso diferenciado tende a 

desaparecer”. 

Com base no artigo de CARR (2003), pode-se notar uma evidência clara para o 

crescimento exponencial da demanda por tecnologia da informação, o fato de TE ter 

passado de um diferencial, para um recurso de infraestrutura necessário.  Força todos os 

envolvidos em um determinado sistema a adotar TI como um padrão. Se você ou sua 

empresa não estão no mundo virtual, vocês estão fora ou muito próximo disso. Um 

exemplo bem claro é a indústria bancária. Ter um caixa eletrônico ou oferecer ao usuário 

banco no seu celular, não é um mais um diferencial em relação aos outros bancos, é 

apenas um recurso de infraestrutura necessário para se manter competitiva. 

Desde a abertura do mercado nota-se no Brasil um aumento considerável do uso 

da tecnologia da informação. Esse uso vem causando mudanças comportamentais dentro 

das empresas e na vida dos usuários domésticos.  

Os números mostram que o consumo de equipamentos eletrônicos desktops e 

Notebooks saltaram de 6.274mil unidades vendidas em 2005 para 15.513mil em 2012 

segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - Abinee, já o 

mercado de tabletes mais do que dobrou de 2011 para 2012 passando de 1.140 em 2011 

para 3.086 em 2012 também segundo dados da ABINEE, (2013). 

Outro dado muito interessante é o consumo de internet nas residências com 

computador que passou de 12% em 2004 para 37% em 2011 e esse número tende a subir 

cada vez mais também segundo dados da ABINEE, (2013). 

Toda essa mudança de comportamento reflete de forma direta nas indústrias 

produtoras de TI, e nas empresas prestadoras de serviço, uma vez que em um cenário de  
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concorrência direta, onde os produtos vendidos podem ser comparados a uma commodity, 

fica cada dia mais complexo obter resultados satisfatórios.  

Então: Quais são os produtos que estão tendo maior demanda no setor de 

informática e tecnologia? Como o Brasil está colocado entre os países produtores de TI? 

Como vem se desenvolvendo o mercado de informática brasileiro nos últimos anos? 

Levando em consideração as oportunidades para o crescimento da demanda por 

informática e a relevância do assunto o presente artigo tem por finalidade analisar as 

principais tendências para o mercado de tecnologia em informática e dessa forma auxiliar 

as empresas prestadoras de serviço para o melhor mercado alvo e verificar quais as 

técnicas devem ser adotadas por essas empresas para se manter competitivas e maximizar 

os seus lucros.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

No atual cenário econômico e social são claras as mudanças que a chegada da 

informática impôs, a informática tornou o mundo mais dinâmico e as tomadas de decisões 

mais rápidas e precisas, hoje a informática está acessível a quase todas as classes sociais. 

Mas o caminho até aqui foi longo e exige trabalho duro tanto no setor tecnológico 

industrial quanto no cenário político e econômico a seguir será apresentado à evolução 

histórica da informática, e alguns pontos divisores de águas que contribuirão para a 

expansão e disseminação da informática. 

  

METODOLOGIA 

Para identificar as tendências do mercado de TI serão utilizados como variáveis 

os produtos desktops, notebooks, tablets, smartphone e também o crescimento de 

telecomunicações, que junto com os avanços tecnológicos e a estrutura mais robusta da 

rede de internet móvel e também de banda larga vem mudando o cenário de consumo de 

HW. 

Já para analisar a origem do produto no mercado se utilizará a tendência das 

exportações e importações, nesse sentido esse indicador demonstra o nível de 

dependência do mercado de TI Brasileiro por informática. 
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TIPO DE PESQUISA 

Como o objetivo fundamental do artigo é verificar as tendências do setor de 

tecnologia da informação e de certa forma, nortear pequenas empresas do setor para qual 

o seu melhor mercado alvo em função das tendências de mercado para o setor, a pesquisa 

será do tipo qualitativo e quantitativo de revisão bibliográfica. 

  

UNIVERSO DE PESQUISA  

No presente artigo o universo de pesquisa utilizado para satisfazer o estudo foram 

os dados de crescimento do consumo de informática, desktops notebooks, tablets e os 

dados de telecomunicações, em função da vastidão do campo de pesquisa serão 

analisados apenas algumas das maiores empresas do setor com o foco maior em HW e 

equipamentos destinados a usuários domésticos, os dados de telecomunicações foram 

analisados por estarem diretamente ligados ao aumento do consumo de informática e 

smartphones no período de 2005 a 2013, também foram analisados os dados de 

importação, exportação e saldo da balança comercial, também os investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento com a finalidade de verificar a dependência do Brasil com 

relação à tecnologia importada. 

 

ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

A coleta de dados foi feita em endereços eletrônicos de empresas do ramo de 

informática, bolsa de valores e também foi utilizado material bibliográfico com a 

finalidade de analisar a evolução histórica da informática, dessa forma demonstrar as 

tendências do mercado de informática para o mercado atual.  

 

FATORES QUE INFLUENCIAM O CONSUMO DE INFORMÁTICA 

Os aplicativos, jogos e redes sociais estão influenciando de forma direta o 

consumo de informática, aplicações como Facebook, Orkut, Instagram, Linkedin, entre 

outros.  

A tabela da figura 2 demonstra o crescimento do mercado de celulares, 

smartphones, os números de importação, exportação e a quantidade de acesso móvel 
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desse segmento. O mercado total de celulares somando os telefones tradicionais e os 

smartphones de 2009 a 2011 apresentou crescimento de 41,05%, de 2011 a 2012 o 

mercado apresentou crescimento negativo de -11,87%.  O mercado de telefones celulares 

tradicionais no período de 2009 a 2011 teve crescimento de 27,47% e em 2012 apresentou 

crescimento negativo de -25%. Analisando o mercado de smartphones nota-se que o 

mesmo teve crescimento exponencial no período compreendido pelo gráfico, de 2009 a 

2012 o mercado cresceu 700% e impactou de forma direta todo o setor. Por se tratar de 

um equipamento mais sofisticado e de maior valor agregado, com tecnologia mais 

avançada e preço de compra mais elevado, teve impacto direto na venda de aparelhos 

tradicionais, que em 2012 foi -25% menor que no ano anterior quando disparam as vendas 

de smartphones. Com a tecnologia avançada dos smartphones pode se fazer operações 

sem a necessidade de vários aparelhos, esse foi um dos grandes fatores da redução da 

quantidade de aparelhos comercializados. 

 

Figura 2. Evolução no consumo de Celulares e Smartphones. 

 

Fonte: Panorama Econômico e Desempenho Setorial ABINEE 2013. 

 

Também houve impacto na balança comercial, por se tratar de tecnologia mais 

avançada que ainda não é fabricada no país os números de importações apresentaram 

crescimento de 320% no período de 2009 a 2012, enquanto as exportações no mesmo 

período tiveram crescimento negativo de -79,14%. O aumento no consumo de 

smartphones também contribuiu de forma direta no aumento de acesso móvel pessoal à 

internet, que aumentou em 50,55% no período compreendido pelo gráfico. 
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A produção e venda de dispositivos móveis como conhecemos notebooks, tablets, 

e smartphones se mostra muito favorável no panorama analisado, mas vale a pena 

ressaltar o artigo de. 

Theodore Levitt, (1960) 

 [...] Todo setor de atividade importante já foi em alguma ocasião um 

“setor de rápida expansão”. Alguns setores que agora atravessam uma 

onda de entusiasmo expansionista estão, contudo, sob a ameaça da 

decadência. Outros, tidos como setores de rápida expansão em fase de 

amadurecimento, na realidade pararam de crescer. Em todos os casos, 

a razão pela qual o desenvolvimento é ameaçado, retardado ou detido 

não é porque o mercado está saturado. É porque houve uma falha 

administrativa. 

Com base no artigo de Theodore Levitt, e analisando o cenário de informática que 

apresenta renovação rápida em seu portfólio é de suma importância que empresas se 

mantenham atentas com relação a produtos substitutos que podem simplesmente acabar 

com um setor em rápida expansão. 

 

A ESTRUTURA DO MERCADO DE INFORMÁTICA  

A seguir serão demonstrados dados sobre o valor de mercado de algumas das 

principais empresas de informática, esses dados estão divididos entre empresas que 

entregam o produto acabado para o cliente HW (desktop, notebook, tablets, smartphone), 

empresas que produzem componentes (placas em geral, processadores, disco rígido) para 

produtos que serão montados por outras empresas, por fim empresas fabricantes de SW 

e aplicativos tais como sites de pesquisa, banco de dados e sistemas operacionais. 

Figura 4. Valor de mercado das Principais empresas de tecnologia e informática HW. 

 
Fonte de Dados: Bolsa de valores NASDAQ 

 

O mercado de empresas fabricantes de equipamentos de informática se mostra um 

oligopólio extremamente concentrado, onde a principal empresa possui valor de mercado 

que é 54,77% maior que o somatório das suas principais concorrentes dentro do presente 
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comparativo, os valores de mercado de IBM, HP, DELL e Motorola soma um montante 

de US$284,00 Bilhões contra US$ 438 Bilhões da Apple.  

Figura 5. Valor de mercados das principais empresas fabricantes de componentes. 

 
 

Fonte de Dados: Bolsa de valores NASDAQ 

 

O mercado de empresas fabricantes de componentes para informática também se 

mostra um oligopólio extremamente concentrado, onde a Intel possui valor de mercado 

que é 71,04% maior que o somatório das suas principais concorrentes, que somadas têm 

faturamento de US$69 Bilhões contra US$ 118 Bilhões da Intel. 

 

Figura 6. Valor de mercado das Principais empresas de tecnologia e informática SW. 

 
 

Fonte de Dados: Bolsa de valores NASDAQ. 

 

O mercado de empresas fabricantes de SW, se mostra um oligopólio menos 

concentrado que o comparativo feito com empresas fabricantes de componentes e 

empresas que entregam o produto acabado, a variação entre Microsoft e Google é de 

11,57%, se comparado com a Oracle a variação é de 76,47%, os valores de mercado de 

Facebook e Yahoo somados representam apenas 44,07% do valor de mercado da 

Microsoft. 

O oligopólio é uma forma evoluída de monopólio onde um grupo de empresas 

promove o domínio de determinada oferta de produtos e ou serviços. 
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CENÁRIO NACIONAL  

Números da indústria elétrica e eletrônica nas áreas de Automação Industrial, 

Componentes Elétricos e Eletrônicos, Equipamentos Industriais, Geração, Transmissão e 

Distribuição de Energia Elétrica, Informática, Material Elétrico de Instalação, 

Telecomunicações e Utilidades Domésticas. 

 

NÚMEROS DA INDÚSTRIA EM GERAL  

 

Figura 7. Dados sobre faturamento, exportações e importações da indústria em geral. 

 
Fonte de dados: Abinee – O Brasil na Infoera, 2013. 

 

O faturamento da indústria eletroeletrônica no Brasil apresentado pelo gráfico da 

figura 7, mostra que no período de 2005 até 2008 o setor apresentou crescimento de 

32,65%, em 2009 devido à crise mundial que ocorreu no ano anterior houve uma queda 

de -9,18%. 

Entre os anos de 2009 e 2012 o setor volta a crescer e logo em 2010 já ultrapassa 

o faturamento obtido em 2008, o crescimento obtido pelo setor no período compreendido 

pelo gráfico entre os anos de 2005 a 2012 é de 55,71%, e para o ano de 2013 é esperado 

um crescimento de 7,75% com relação ao ano anterior chegando a R$ 155,7 Bilhões. 
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Após o período de crise de 2008 o setor apresenta 17,38% de aumento em seu faturamento 

até o consolidado ano de 2012.  

Para as exportações, houve um crescimento de 22,70% até 2008, após a crise 

mundial os reflexos foram negativos no setor, que apresentou um crescimento negativo 

de -23,42% com relação ao ano anterior. Nos anos seguintes o setor de exportações se 

mostra instável com um pequeno crescimento em 2010 e 2011, mas logo em 2013 volta 

ao mesmo patamar de 2010, para o ano de 2013 é esperado um aumento de faturamento 

nas exportações chegando a US$ 8.100 Milhões, mas ainda assim não superando o ano 

de 2011.  

O Brasil é grande dependente de tecnologia importada para os setores da indústria 

elétrica e eletrônica nas áreas de Automação Industrial, Componentes Elétricos e 

Eletrônicos, Equipamentos Industriais, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia 

Elétrica, Informática, Material Elétrico de Instalação, Telecomunicações e Utilidades 

Domésticas.  

O gráfico das importações mostra isso de forma bem clara, nos últimos anos o 

setor teve apenas uma queda em meio a crise de 2008, sofrendo os reflexos no ano 

seguinte. De 2005 a 2008 o crescimento apresentado é exponencial, saltando de US 

$15.917 Milhões para US$31.973 Milhões, uma variação percentual de 100,87%. Se 

comparados os anos de 2005 no setor de exportação e importação temos que no mesmo 

ano foi exportado US$ 8.009 Milhões e importado US$ 15.917 Milhões uma variação de 

98,74% entre exportações e importações o mesmo comparativo sendo feito no ano de 

2008 apresenta uma variação bem mais significativa o setor de exportações saltou de US$ 

8.009 Milhões para US$ 9.823 Milhões enquanto o setor de importações salta de US$ 

15.917 Milhões para US$31.973 o que representa uma variação percentual entre 

exportações e importações de 225,49% para o ano de 2008. Com a crise em 2008 o ano 

de 2009 apresenta um crescimento negativo de -25,45% que rapidamente é superado já 

em 2010 temos um crescimento de 40,89% e no último semestre de 2012 o setor atinge 

um faturamento de US$ 40.222 Milhões, 12% maior que  2010 e negativo -1,29% em 

relação ao ano anterior.  

Se comparados às perspectivas de crescimento dos setores de exportação e 

importação para o ano de 2013, teremos uma variação percentual de 438,27% esse valor 
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mostra como a indústria está se tornando mais dependente de tecnologia importada para 

os setores em questão.   

 

Figura 8. Déficit da balança comercial e número de empregados no setor. 

 
Fonte de dados: Abinee – O Brasil na Infoera, 2013. 

   

Com as importações em alta e as exportações em baixa, o déficit da balança 

comercial Brasileira do setor de eletro eletrônica e informática representado no gráfico 

da figura 10 se mostra negativo e aumenta exponencialmente se comparado com o 

faturamento do setor, como mencionado anteriormente esse déficit mostra o quanto 

dependente está o país de tecnologia importada. Em valores percentuais observa-se que 

o déficit cresce em uma velocidade maior que o próprio faturamento do setor, de 2005 a 

2008 o déficit foi de -179,99% e o faturamento do setor no mesmo período foi de 32,65%. 

Como todos os setores a balança comercial também sentiu os efeitos da crise mundial de 

2008 e no ano de 2009 o Brasil deixou de importar 19,12%, já no ano seguinte as 

importações e exportações voltaram ao normal trazendo para o saldo da balança comercial 

um déficit de 56,92% passando de US$ - 17.915 Milhões  em 2009 para US$ - 28.113 

Milhões em 2010 nos anos seguintes até o consolidado ano de 2012 o déficit soma um 

montante de -15,62%, comparado os anos de 2005 e 2012 esse percentual sobe para – 

310,86 % enquanto o faturamento do setor nesse mesmo período foi de 55,71%.  
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Para o fim do ano de 2013 é esperado um déficit de US$ - 35.500 Milhões oque 

representa uma variação de -9,22% em relação a 2012, que é 1,47% maior do que o 

esperado para o faturamento do setor apenas em valores percentuais. 

O número de empregados no setor entre os anos de 2005 e 2012 tem variação de 

37.49%. Nesse período houve uma leve queda em função da crise mundial em 2008 e no 

ano de 2009 apresenta -1,30% de empregados em relação ao ano anterior. Logo em 

seguida se recupera e para o ano de 2013 estima-se um crescimento de 2,19%, percentual 

que é 5,56% menor que a estimativa de crescimento do faturamento no setor. 

  

 

Figura 9. Investimento em P&D 

 
Fonte de dados: Abinee – O Brasil na Infoera, 2013. 

  

Para que o Brasil consiga reverter o déficit da balança comercial um dos fatores 

de suma importância é o investimento em pesquisa e desenvolvimento, para que 

possamos criar tecnologia de ponta dentro do país e deixarmos de ser apenas montadores 

importando peças para entregar o produto acabado.   

O Brasil investiu 1,25% do seu PIB em P & D que representou um investimento 

de US $28,2 Bilhões, valor pouco expressivo se comparado com o investimento dos 

países que são grandes produtores como EUA, China, Japão, Alemanha, Reino Unido e 
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França. Ficando à frente apenas dos modestos investimentos de Itália, Rússia, Índia, 

México E Coreia Do Sul. 

Segundo PIRAGIBE, (1985, p. 144), em 1937 os EUA deu início aos seus 

trabalhos em P&D e lançou seu primeiro computador no mercado em 1952, 15 anos 

depois do início dos trabalhos em P&D, os trabalhos em P&D foram seguidos por: 

• Inglaterra 1947, lançamento do computador em 1953. 

• Alemanha 1936, lançamento do computador em 1954. 

• França 1946, lançamento do computador em 1957. 

• Rússia 1948, lançamento do computador em 1958. 

• Japão 1952, lançamento do computador em 1959. 

• Holanda 1951, lançamento do computador em 1959. 

• Itália 1954, lançamento do computador em 1960. 

• China 1954, lançamento do computador em 1966. 

O Brasil iniciou as atividades em P & D em 1971, 34 anos após os EUA e lança 

no mercado seu primeiro computador em 1979, 8 anos após o início das atividades de P 

& D no país.  

Se comparados Brasil e EUA, o PIB do Brasil representa apenas 14,39% do PIB 

americano. Os EUA além de pioneiro é também grande investidor em P & D, na tabela 

da figura 9 observa-se que o percentual de investimento em P & D do Brasil se comparado 

com o EUA representa apenas 6,75%. O País que mais investe em P&D é o Japão, que 

investe 3,48% do seu PIB em P&D esse número comparado com o investimento dos EUA 

representa 49,63% do investimento dos EUA, comparando o PIB do Japão e EUA tem-

se que o PIB japonês representa apenas 38,23% do PIB americano.  

Nenhum país pode ser auto suficiente em nenhum setor da economia, mas 

investimentos em P & D podem tornar o Brasil mais independente nos setores industrial 

de eletroeletrônica, automação e informática. E dessa forma conseguir um déficit menor 

na balança comercial.  

Segundo a ABINEE, (2013)  
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[...] “Metade dos valores investidos em P & D corresponde a 

investimentos do governo, cabendo à iniciativa privada os restantes 

50%. Nos países industrializados, o maior volume de investimentos em 

P & D é realizado pelo setor privado. No setor de TIC, as empresas 

brasileiras investem em P & D mais de 4% do seu faturamento, podendo 

chegar a 20% em alguns casos.” 

Analisando os investimentos em P & D de forma mais específica nos setores de 

informática e telecomunicações, verifica-se que o setor de computadores e periféricos 

apresenta crescimento nos investimentos em P & D de 20,25% comparando os anos de 

2010 e a projeção para o ano de 2012. No mesmo período o setor de Smart Cards e Cartões 

de Memória apresenta incremento em P & D de 236,62%, o setor de telecomunicações – 

celular apresenta 36,56% e o setor de telecomunicações – outros apresenta incremento de 

29,60% nos investimentos em P & D. 

O investimento em P&D no setor de telecomunicações – celular é 77% maior que 

o investimento realizado em P&D no setor de computadores e periféricos, 179,58% maior 

que o investimento em telecomunicações - outros e por fim 4.171,91% maior que o 

investimento realizado em P&D no setor de Smart Cards e Cartões de Memória. 

 

NÚMEROS PARA O SETOR DE INFORMÁTICA 

Figura 13. Dados sobre o faturamento e exportações do setor de informática. 

 

 
Fonte de dados: Abinee – O Brasil na Infoera, 2013. 
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O faturamento da indústria de informática apresentado no gráfico da figura 13, 

mostra que no período compreendido de 2005 a 2012 o setor apresenta crescimento médio 

de 9% ao ano. Com o objetivo do presente artigo é obter mais informação sobre o setor 

de informática será analisado de forma mais detalhada o faturamento no setor e será 

comparado o crescimento de todo o setor da indústria eletro eletrônica e também com o 

setor de telecomunicações. 

O crescimento apresentado no primeiro período compreendido pelos anos de 2005 

e 2008 é de 44,36% nesse mesmo período o crescimento total do setor industrial foi de 

32,65% e o crescimento no setor de telecomunicações foi de 30,97%. Isso significa que 

nesse período o setor de informática teve um faturamento 11,71% maior que o 

faturamento total da indústria e 13,39% maior que o faturamento do setor de 

telecomunicações em valores percentuais. 

Analisando os dados no período da crise mundial de 2008 a 2009 verifica-se que 

o setor teve crescimento nulo, nesse mesmo período o faturamento total do setor industrial 

eletro eletrônico apresentou crescimento negativo de -9,18% e o setor de 

telecomunicações -14,75%, com base nos dados do período de crise podemos notar a 

fragilidade do setor de telecomunicações no Brasil que apresentou queda acentuada nesse 

período e também no ano 2010. O setor de informática se mostrou estável e não 

apresentou redução de faturamento.  

No período de 2009 a 2012 o setor apresentou crescimento de 23,48%, já o 

faturamento de todo o setor da indústria foi de 39,27% e o faturamento do setor de 

telecomunicações foi de 24,20%. No período analisado o crescimento do setor de 

informática se mostrou 15,79% menor do que o faturamento total da indústria e 0,72% 

menor que o faturamento do setor de telecomunicações. Embora o percentual de 

crescimento tenha sido menor que o de telecomunicações, o montante acumulado em 

faturamento no ano de 2012 foi de R$ 43.561 Milhões contra R$ 22.811 Milhões do setor 

de telecomunicações o que representa uma diferença de R$ 20.750 Milhões, ou seja o 

setor de informática no ano de 2012 faturou 90,96% a mais que o setor de 

telecomunicações o que representou aproximadamente 30,15% do faturamento de todo o 

setor eletroeletrônico e de informática, já o faturamento de telecomunicações representou 

15,79%. 
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No período compreendido pelo gráfico, de 2005 a 2012 o crescimento da indústria 

de informática foi de 78,26%, enquanto do faturamento total do setor foi de 55,71% e o 

faturamento em telecomunicações foi de 38,66%. Em percentuais o setor de informática 

teve um crescimento 22,55% maior que o faturamento total do setor da indústria e 39,60% 

maior que o faturamento do setor de telecomunicações. 

 

Figura 14. Dados sobre importações e o saldo da balança comercial do setor de telecomunicações. 

 

 
Fonte de dados: Abinee – O Brasil na Infoera, 2013. 

 

Observando os dados dos gráficos das figuras 13 e 14 exportações importações e 

o saldo da balança comercial, verifica-se a forte dependência do Brasil de tecnologia 

estrangeiras, no período compreendido pelos gráficos pode se notar que de 2005 a 2012 

a dependência do Brasil aumenta é o salda da balança comercial apresenta crescimento 

negativo de -330,18%. Nas exportações são alterados períodos de crescimento e períodos 

de queda, de 2005 para 2006 o setor apresentou aumento de 8,83%, o crescimento da 

indústria em geral foi de 14,68% o setor de telecomunicações nesse mesmo período 

apresentou crescimento de 9,74%. Somados de 2006 para 2008 o setor apresenta 

crescimento negativo de -13,22% a indústria em geral nesse mesmo período apresenta 
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crescimento de 6,99%, e o setor de telecomunicações apresenta crescimento negativo de 

-20,43%. 

Em 2009 o setor de informática sente os efeitos da crise mundial em suas 

exportações de forma positiva e cresce 5,86% quando comparado com o ano anterior, a 

indústria em geral nesse mesmo período sofre queda de -23,42% e o setor de 

telecomunicações caem -32,12%. 

De 2009 até 2012 as exportações no setor de informática tiveram um crescimento 

negativo de -8,18%, a indústria em geral teve crescimento de 2,62% e o setor de 

telecomunicações tem um crescimento negativo exponencial de -64,52%. 

Se analisados o período compreendido pelo gráfico de 2005 a 2012 o setor de 

informática apresenta crescimento negativo de -8,20%, no mesmo período a indústria em 

geral apresenta crescimento de 1,17% e o setor de telecomunicação apresenta crescimento 

negativo de -78,96%. 

Na figura 14, observa-se os gráficos de importação e saldo da balança comercial, 

no primeiro período compreendido pelos anos de 2005 e 2008 os números de importações 

apresentaram crescimento de 135,96% e já nesse as exportações nesse período não eram 

significativas o gráfico da balança comercial se mostra em déficit e acumula um 

crescimento negativo de 225,36%, nesse mesmo período a indústria em geral apresenta 

crescimento de 100,87% nas importações e a balança comercial também apresenta déficit 

e um crescimento negativo de -179,99%, no setor de telecomunicações os números de 

importação para esse período são de 156,69% e a sua balança comercial também passa a 

apresentar déficit de US$ -265,7 Milhões.  

Em função da crise mundial de 2008 o setor de importação em informática 

apresentou um crescimento negativo de -15,47% em 2009 quando comparado com o ano 

de 2008 nesse período as exportações tiveram um pequeno aumento fazendo com que o 

déficit da balança comercial diminuísse 19,39% em relação ao ano anterior. Os números 

de importação da indústria em geral também apresentam crescimento negativo de -1,30% 

e a balança comercial reduz seu déficit em 19,12%, No setor de telecomunicações as 

importações apresentam crescimento negativo de -24,80% mas ainda assim o déficit da 

balança comercial aumenta em 33,62% passando para US$ 395,1 Milhões. 
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Após crise ter passados, o setor registra crescimento de 40,52%, o que representou 

8,35% do total de importações da indústria em geral se comparado com o ano anterior e 

déficit da balança comercial aumentou -50,69% em relação ao ano anterior que 

representou 9,20% do déficit da balança comercial da indústria em geral. No ano seguinte 

as importações aumentam em 12,85% e com isso também aumenta o déficit da balança 

comercial. 

O ano de 2012 apresenta queda em relação ao ano de 2011 -5,41% fecha o ano 

com um montante de US$ 3.195,1 Milhões, valor que é  17,80% maior que o número 

de importações no setor de telecomunicações e representa 7,94% das importações da 

indústria em geral. Com a diminuição da quantidade importada a balança comercial reduz 

o seu déficit em -4,76% totalizando um montante de US $2.815,5 que representa 7,93% 

do déficit da balança comercial da indústria em geral.  

Entre os anos de 2005 e 2012 as importações no cenário de informática tiveram 

crescimento de 199,17% , que é  maior 37,23% que as importações no setor de 

telecomunicações e é 14,52% maior que as importações da indústria em geral. 

 

 4.7 Relações entre a Indústria x PIB do Brasil 

 

Figura 16. Evolução do PIB Brasileiro. 

 
Fonte: Panorama Econômico e Desempenho Setorial ABINEE, (2013). 

 

Na tabela da figura 16 pode-se observar que nos últimos anos o Brasil apresentou 

crescimento considerável em seu PIB, no período compreendido pela tabela o PIB 

brasileiro apresentou crescimento de 85,75% em comparativo feito no mesmo período o 

faturamento geral da indústria apresenta crescimento de 38,81%, o setor de 

telecomunicações 36,25% e o setor de informática 48,08%. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Com base nos dados analisados pela pesquisa observa se uma presença maciça de 

informática na sociedade desde o início do presente século, deixando de ser um 

diferencial ou uma exclusividade e passando a ser um item de infraestrutura necessário 

em todos os setores da sociedade, econômicos e industriais e dessa forma HW e SW de 

informática vem  assemelhando-se a uma Commodity, também com as informações 

analisadas observasse e deve-se ressaltar que apenas itens de HW e SW podem ser 

comparados a commodity, a informação jamais poderá ser comparada a um item de 

commodity. 

Com a evolução em telecomunicações nota-se que os dispositivos que oferecem 

mobilidade tais como tablets e smartphones estão sendo os mais procurados, por 

atenderem melhor as necessidades dos usuários. 

Em um mercado que evolui tão rápido é de suma importância que profissionais 

do setor estejam em constante aperfeiçoamento, para entregar aos usuários serviço de 

qualidade. Itens de HW e SW evoluem de forma rápida e em pouco tempo acabam ficando 

legados e a tendência é que sejam substituídos em um período mais curto de tempo, o 

usuário não nota mais valor nesse tipo de equipamento, salvo algumas marcas que 

trabalham valor em cima de seus equipamento fazendo que os mesmos sejam sinônimo 

de status social. 

Cada dia mais a informática se torna uma ferramenta para uso e armazenamento 

de informação e deixa de ser um diferencial, o valor passa a estar nas informações que 

são armazenadas nesses equipamentos sejam eles desktops, notebooks, tablets, ou 

smartphones. O ponto forte em informática e tecnologia são as informações. 

Portanto, empresas do setor devem direcionar seus esforços nesse sentido, em 

melhorar a qualidade de armazenamento, segurança das informações e também 

recuperação dessas informações quando necessário, para que o usuário da tecnologia e da 

informática mesmo perdendo o dispositivo possa ter suas informações a seu alcance 

rapidamente.  

Com o desenho atual do cenário de informática e a tendência em se ter dispositivos 

mais descartáveis, impactando diretamente empresas prestadoras de serviço de 

manutenção, que devem mapear melhor seu mercado alvo e no sentido de vendas, 
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aperfeiçoar suas técnicas para atender um público mais jovem que segundo os dados 

analisados têm preferência por dispositivos móveis.  

Para o setor de serviços é de suma importância trabalhar a segurança da 

informação e recuperação de dados. Com  laboratórios dedicados a esse tipo de serviço, 

a informática poderá até virar uma commodity, mas a informação jamais será 

transformada em commodity e seu valor sempre será percebido. 

Com base na análise realizada com o valor de mercado das principais empresas 

do setor de informática mostra que a estrutura do mercado de informática é um oligopólio 

que no caso de empresas fabricantes de componentes e empresas montadoras de 

equipamento se mostra um oligopólio extremamente concentrado. No setor de empresas 

fabricantes de SW esse oligopólio se mostra menos concentrado, mas ainda assim 

observa-se que as maiores empresas dominam o mercado.  

No cenário nacional o Brasil se mostra muito dependente de tecnologia importada. 

Os números da balança comercial,  tanto da indústria em geral quanto os setores de 

informática e telecomunicações mostram que o faturamento do setor aumenta de forma 

gradativa e as importações apresentam crescimentos exponenciais. 

Deve-se salientar que o presente artigo se deteve em analisar as tendências para o 

mercado de TI e o posicionamento do Brasil, tendo em vista principalmente equipamentos 

que são tidos como de uso doméstico como notebooks, desktops, tablets e smartphones. 

Seria interessante analisar de forma mais detalhada a estrutura do mercado de informática 

e o comportamento das maiores empresas, para determinar de forma mais concreta a 

estrutura de mercado.  
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