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APRESENTAÇÃO

Em uma tarde ensolarada de Setembro do ano de 2019, pré-pandemia, foram discutidos uma série de
trabalhos atuais abordando as relações entre violência e direitos da personalidade.
Desde trabalhos sobre violência doméstica, até textos mais técnicos, a compilação de artigos que o leitor
tem em mãos possui como o traço distintivo da preocupação com as formas de democratizar o acesso e a
funcionalidade do sistema de justiça criminal.
É importante compreendermos o viés que permeia a discussão aqui contida: a efetiva perspectiva
interdisciplinar. Em tempos nos quais os direitos individuais são severamente atacados, a separação entre os
campos jurídicos, de forma acrítica, serve apenas para a geração de uma aplicação asséptica e democraticamente
descomprometida do Direito.
Analisar as interrelações entre direitos e garantias fundamentais, partindo do pressuposto de que
a identidade constitui elemento vital de todas as questões criminais, tanto da vítima quanto do ofensor, é
essencial na contemporaneidade. Os dois polos da relação cooptada e neutralizada como “criminal” sofrem com
os efeitos das criminalizações para a sua identidade.
Em um primeiro momento, a vítima, ao participar da investigação e do processo penal, invariavelmente,
é apenas reduzida a um meio de prova. Verdadeiro objeto a cumprir com metas eficientistas. A identidade e
rótulo de vítima, muitas vezes, não sana as dores passadas. Antes pelo contrário: consolida uma identidade que
não permite superar o passado.
No outro pólo, o ofensor, mesmo ainda não podendo ser chamado como “criminoso”, pois a identidade
de inocente precisa ser preservada até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, também costuma
ser etiquetado desde a primeira abordagem. Isto é exarcebado pela possibilidade de divulgação midiática
tradicional e em redes sociais.
Considerando, ainda, o secular processo de constitucionalização do direito privado, não é possível
dissociar as análises dos efeitos das violências aos direitos da personalidade. A artificial separação das esferas
pública e privada, neste sentido, parece uma tentativa de macular o primado da Constituição sobre todas as
demais normas.
Nesta perspectiva, desejo a vocês uma excelente leitura! Fiquem com saúde.

Maringá, inverno de 2020.
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RESUMO
Considerando a grande quantidade de
processos criminais julgados utilizando-se o
depoimento pessoal como prova, pesquisa-se sobre o
depoimento infantil e sua fragilidade enquanto prova
objetivando explorar a inaplicabilidade do referido
depoimento em razão das peculiaridades relacionadas
ao desenvolvimento infantil, pois que erros contidos
na prova testemunhal podem contaminar todo
o processo, sendo este o problema a ser destacado
no trabalho. Realiza-se, portanto, uma pesquisa de
dados coletados em seleções bibliográficas com o
método de abordagem hipotético dedutivo. Assim,
conclui-se que o depoimento infantil, em razão de
ser comumente passível de erros pode comprometer
todo o processo e causar erros judiciais.
PALAVRAS-CHAVE

Falsas memórias. Relato Infantil. Sugestionabilidade infantil.
Direitos da Personalidade. Prova Penal.

ABSTRACT
The large number of criminal cases tried using
personal testimony as evidence, research on child
testimony and its fragile proof aiming to explore the
application of the testimony due to the peculiarities
related to child development. Testimonial evidence
can contaminate the entire process, This is the problem

of being highlighted at work. Thus, a data search
is performed in bibliographical selections with the
deductive hypothetical protection method. Thus, it
is concluded that the child testimony, because it is
commonly liable to errors can compromise the entire
process and issue judicial errors.
KEYWORDS

False memories. Child Report. Children’s suggestibility. Personality
rights. Criminal evidence.

INTRODUÇÃO
Quando a suspeita de um crime é apresentada
perante o judiciário, o referente juízo a fim de
alcançar um entendimento julgador acerca dos fatos
que lhe foram apresentados, deve faz uso dos mais
variados meios legais de provas para contribuir para
seu convencimento.
Ocorre que, essa tarefa de comprovar o
cometimento ou não de um crime torna-se desafiadora
em ocasiões em que o crime em questão foi cometido
sem demais provas, restando apenas a declaração da
vítima como indicadora da prática do delito. Ou seja,
quando a palavra da vítima ou testemunha é única
comprovação de que o delito foi praticado.
Essa situação é comum nas investigações de
crimes contra a dignidade sexual, que por sua vez de
maneira recorrente, não deixam vestígios passíveis de
serem apurados em exames periciais.
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Ainda nesse sentido, verifica-se a ocorrência
dos referidos crimes que são cometidos contra
crianças e adolescentes. Neste diapasão, ainda que
não haja outros meios de comprovação da ocorrência
do crime, a palavra da referida vítima é considerada
para a investigação. Ora, o direito da vítima de ser
ouvida em processos de seu interesse trata-se de um
direito da personalidade em razão de sua condição
humana, com destaque em crimes cometidos na
surdina sem que alguém o tenha presenciado de
acordo com ZAVATTARO (2017), para que assim
os fatos possam ser esclarecidos conforme o artigo 12
da Convenção sobre os direitos das crianças:
Art. 12 - 1 - Com tal propósito, se
proporcionará à criança, em particular, a
oportunidade de ser ouvida em todo processo
judicial ou administrativo que afete a mesma,
quer diretamente quer por intermédio de
um representante ou órgão apropriado, em
conformidade com as regras processuais da
legislação nacional. (DECRETO No 99.710,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1990)

Destaca-se que alguns doutrinadores se
manifestam em sentido contrário à oitiva de crianças
e adolescentes em ocasiões como a supra referida e
propõem que a mesmai seja considerada a partir de
pareceres de especialistas.
Diante
do
afirmado,
questiona-se:
Considerando que a formação social, cognitiva e
moral da criança se encontra em desenvolvimento,
é correto que o depoimento infantil seja considerado
em sua totalidade para acusação ou defesa do acusado
em uma investigação criminal? O depoimento
infantil tomado a partir de profissionais da área da
saúde, interferem no direito processual garantido ao
acusado em razão de não haver previsão no Código
de Processo Penal vigente?
É evidente que a íntegra do depoimento infantil
deve ser questionada, afim de alcançar a verdade
ocorrida. Ora, se as funções cognitivas e o modo com
que a criança interage com fatores externos está em
desenvolvimento, é certo que suas declarações podem
sofrer distorções da realidade, serem influenciadas ou
manipulados, intencionalmente ou não. Além disso,
a criança pode até mesmo ser enganada pela sua
própria memória como será tecer-se-á a seguir.
É certo que tais interferências negativas podem
ocorrer nas declarações de qualquer depoente, porém
é evidente que em crianças e adolescentes isso ocorra
com mais frequência. Ora, a criança em razão de sua
imaginação, inocência e imaturidade apresenta-se
mais suscetível a influências externas e internas que
2
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interfiram em suas declarações, levando muitas vezes
ao descrédito de suas alegações pelo poder judiciário
(ZAVATTARO, 2017).
1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO DEPOIMENTO
INFANTIL
1.1 A RAZÃO PELA QUAL O DEPOIMENTO
DO INFANTE É SUSCETÍVEL A DISTORÇÕES: O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL.

A qualidade do armazenamento de
informações e de memórias é determinante para que
posteriormente o depoimento acerca do fato ocorrido
se dê da forma mais próxima da realidade. Ocorre
que, tais funções de armazenamento, processamento
e recuperação da memória se dão de forma peculiar
quando se trata de crianças e até mesmo adolescentes,
sendo que todo o referido processamento da memória
é diferenciado para os seres humanos de pouca idade
(ZAVATTARO, 2017).
Ora, todas as atividades, cognitivas ou físicas,
exigidas de crianças demandam mais esforços e
apresentam menos desenvolvimento em relação às
atividades realizadas pelos adultos, com as funções
cognitivas que envolvem as atividades como relato
do fato presenciado não são diferentes.
Piaget (1967) tece a respeito das fases de
desenvolvimento do ser humano ocorridas nos
seus primeiros anos de vida. Segundo ele, todos os
indivíduos passam pelas fases de desenvolvimento
por ele descritas e o desenvolvimento de cada uma
das referidas fases são condicionados a fatores
biológicos, educacionais e sociais da criança.
Nesse contexto, Piaget (1967) descreve o
“Período Pré-operatório” que compreende a fase
desenvolvida entre os dois e sete anos de idade. O autor
propõe que é nessa fase em que o desenvolvimento
da linguagem do ser humano apresenta-se acentuada
e que ocorre o fenômeno da migração da linguagem
pela ação para a linguagem representativa. Ou seja,
é essa fase em que a criança inicia sua capacidade de
linguagem oral.
Essa fase do Período Pré-operatório caracterizase ainda pelo congestionamento de pensamentos que
intrigam a criança levando-a a repetidamente efetuar
perguntas com “porquês”, claramente podendo ser
sugestionado através de uma das respostas de suas
perguntas.
Segundo Rappaport (1981) que escreveu
sobre essa fase de desenvolvimento originalmente
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

apresentada por Piaget, descreve que é um período
em que se destaca o sentimento de egocentrismo
- destaca-se que quanto menor a criança, maior
a característica do egocentrismo - ou seja, para ela
tudo que existe, só existe por sua causa. A criança
nessa fase não consegue imaginar que haja alguma
situação que não ocorra em razão de sua existência,
levando a mesma a confundir ambientes, situações,
pessoas, objetos e fatos atribuindo a estes os seus
próprios pensamentos acerca do que vê e ouve.
É evidente, portanto que essa fase descrita pelos
renomes da educação é delicada para que a criança
relate algo que presenciou ou de que foi vítima.
Ora, se a criança peculiarmente confunde situações,
objetos e pessoas, pode facilmente confundir os fatos
que presenciou ou de que foi vítima.
Na prática, é possível e inclusive recorrente,
que a criança diante de um fato ocorrido com outra
pessoa, se confunda e atribua a si o acontecimento.
Destaca-se, portanto, como já supramencionado, que
quanto mais nova for a criança, maior é a recorrência
do egocentrismo e, por conseguinte, maiores as
ocorrências de confusões acerca do que ocorreu com
si ou com outrem.
“Assim, a criança pode dar explicações
animistas, frente a acontecimentos por
ela vividos, ou seja, a criança irá atribuir
características humanas para animais, plantas
e objetos [...]” (RAPPAPORT, 1981, p. 69)

Ainda nessa fase, a criança apresenta uma
afetividade peculiar com as pessoas que lhe são
superiores como por exemplo seus pais e professores.
Essa afetividade envolve o respeito, amor e/ou temor.
Segundo o mesmo autor, o significado do bem e do
mal varia de acordo com o desejo dos adultos, que
são referências para as mesmas. O referido reforçase a partir do texto “O depoimento sem dano em
análise, publicado na Revista de Psicologia Clínica,
no Rio de Janeiro conforme a seguir:
Somente com o avanço da idade a
criança vai desenvolvendo a habilidade
de extrair o significado das experiências e,
consequentemente, aprimorando a memória
de essência. Deste modo, a idade desempenha
um importante papel na memória das crianças,
pois ela está relacionada com outros aspectos
que influenciam a qualidade e quantidade
das lembranças recuperadas. Dentre esses se
destacam o desenvolvimento da linguagem,
o conhecimento prévio, a capacidade de
compreensão de um determinado evento e
a efetividade das estratégias de recuperação
utilizadas” (BRITO, 2008 p. 113/125).
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Sublinha-se que o próprio Estatuto da Criança
e do Adolescente – ECA refere-se à criança como seres
ainda sujeitos a desenvolver-se ao garantir em seu
artigo 3° o direito de condições que lhe possibilitem
o desenvolvimento. Ora, se é garantido que lhes
sejam fornecidas possibilidades de desenvolver-se,
assume-se que as crianças ainda não são totalmente
desenvolvidas.
Em se tratando de uma vítima criança, suas
declarações, como testemunha, tendem a
ser desacreditadas pelo simples fato de ainda
estarem em desenvolvimento” (ZAVATTARO.
Mayra. 2017, página 57 e 131).

Zavattaro (2017) ainda tece descrevendo
que a verdade quanto a um fato é relativa variando
conforme a pessoa que reproduz e a pessoa que capta
a informação contada. Portanto, os fatores peculiares
do desenvolvimento infantil são terminantemente
determinantes para a o depoimento semelhante à
verdade acerca dos fatos. Além disso, propõe ainda
que a memória da criança possui maiores fragilidades
do que a memória do adulto.
A razão da fragilidade dos dados armazenados
se dá em razão a certos fatores sendo que o primeiro
se deve ao fato de que as crianças com menos
idade apresentam mais dificuldade de recordar de
fatos ocorridos livremente, pois isso demanda mais
esforços das funções cognitivas, sendo que a tarefa de
relembrar torna-se mais fácil se lhe for apresentada
um fato que lhe sirva de comparação. Ou seja, a
criança menor melhor se recorda de elementos se
possuir como parâmetro uma outra informação
com a qual possa comparar com a memória a ser
recordada.
A segunda razão se dá ao fato dos adultos
apresentam-se como autoridades para a criança,
sendo que facilmente pode amedrontar o infante;
O terceiro quesito determinante para fragilidade da
memória infantil dá-se em razão da dificuldade de
recordar qual a origem da informação que pretende
relembrar (STEIN, 2019).
Diante do exposto, resta claro que as funções
cognitivas, físicas, emocionais, sociais e afetivas das
crianças se encontram em desenvolvimento e são
mais frágeis com relação a dos adultos. Que em
razão disso, o depoimento destas resta relativamente
descreditado a partir de fatores influenciadores
e sugestivos conforme tratar-se-á a seguir,
potencializados em razão das condições especificas
do desenvolvimento infantil.
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2 INFLUÊNCIAS EXTERNAS E INTERNAS AO
DEPOIMENTO INFANTIL
Izquierdo (2006) define memória como
conjunto de informações que foram adquiridas e
armazenadas podendo-se acessar tais informações.
A recordação dos fatos é de grande importância
para a produção da prova testemunhal. Contudo,
sabe-se que a prova testemunhal se eivada de
sugestionabilidade, falsas memórias, pode acarretar
erros judiciais se embasados somente nas referidas
provas.
Muitos
processos
são
julgados
e
fundamentados unicamente na prova testemunhal.
Evidenciando-se, portanto, o risco do julgamento
com base apenas neste tipo de prova, já que esta pode
ter sido modificada por diversos fatores que alteram
a memória, determinantes nos relatos testemunhais.
Ora, sendo assim, resta claro que é indevida a
utilização de uma prova testemunhal sugestionada
ou alterada pelas falhas da memória em um processo
judicial que determina a autoria do réu.
É necessário destacar que a prova testemunhal
se desenvolve através do acesso a memória. Esta
por sua vez, pode variar de acordo com fatores
emocionais dados no momento do fato que se deseja
recordar. O lapso temporal entre o relato e o ocorrido
interfere de maneira objetiva na produção da prova,
da mesma forma que o barulho, lugar, presença de
pessoas (FLECH, 2012).
Ainda nesse sentido, fatores subjetivos
também interferem no testemunho, a saber: emoção
e condição psicológica da testemunha ou vítima,
já que uma pessoa fortemente abalada tem sua
percepção dos fatos diminuída (AQUINO, 1997).
Portanto, é passível de ocorrência que a testemunha
preencha as lacunas de sua memória com questões
que lhe foram sugestionadas externa ou internamente
ou por falhas em sua memória (FLECH, 2012).
As falhas da memória podem surgir logo a
partir do primeiro momento do processo
mnemônico, que é o da aquisição (ou
codificação) da informação. Assim é porque
as memórias não são guardadas de forma
contínua, […] mas como fragmentos de
informações – que podem ser modificados por
novas experiências” (PONTE, 2010. pg. 837).

Dessa mesma forma, o processo de recordação
dos fatos também pode apresentar falhas, sedo que
as informações podem passar pelo esquecimento
ou mesmo ser modificada pela falha no momento
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da aquisição da memória. Conclui-se que uma
testemunha jamais recordará exatamente como se
deram os fatos presenciados por ela. Ainda nesse
sentido, MAZZONI (2005) tece no sentido de que
o processo de resgaste da memória armazenada passa
por fases de reconstrução dos fatos que “reativam e
criam informações de natureza episódica e semântica
relevantes para o que se deseja lembrar”. Ou seja,
a recordação se dá por fragmentos e não como um
todo.
Desse modo, as falsas memórias ocorrem
quando por meio da sugestionabilidade, indução ou
emoções da testemunha o processo de armazenamento
ou resgate da memória apresenta uma falha,
ocasionando um relato desviado da realidade. Dessa
forma, entende SQUIRE e KANDEL (2003) que
as informações que foram adquiridas e armazenadas
podem ser modificadas com a vinda de informações
inéditas, ainda que sejam informações adquiridas
posteriormente a recapitulação da memória inicial.
Segundo a lei 13.431/17 salvo se por escolha
da criança, esta não deverá ser ouvida diretamente
pelos juízes e autoridades policiais, devendo ser
realizada sua oitiva por profissionais especializados.
Isso ocorre com o intuito de prevenir a vitimização
das crianças e a maior qualidade na colheita da prova.
Na colheita do depoimento infantil, vários
fatores podem influenciar na precisão dos relatos.
O processo de condução da entrevista e diálogo
da conversa entre um adulto e a criança pode ser
desafiadora. Os fatores influenciadores variam
conforme a qualificação do profissional adulto e
condições sociais e biopsíquico do ser humano
(POTTER, 2016). Assim afirma ZAVATTARO
(2017) “a idoneidade das declarações coletadas
é influenciada diretamente pelo procedimento
adotado. ”
Um psicólogo poderá emitir um relatório
psicológico da criança que terá validade de prova
documental, relatando as palavras da criança
durante as sessões ou ainda sintomas indicadores da
ocorrência de um fato (AMENDOLA, 2009).
É questionável tal fato, pois, se durante as
sessões com o psicólogo a criança relatar algo do
qual foi sugestionada por alguém, o profissional
emitirá relatório constando no mesmo as alegações
da criança puramente, ocorrendo a transformação
em prova documental uma alegação falsa do menor.
“Trazendo essas discussões para o cenário da
separação conjugal, contexto em que muitas
alegações de abuso sexual entre pais e filhos
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eclodem, podemos supor que a criança pode
manter-se fiel às alegações da mãe guardiã,
que acusa o ex-companheiro, confirmando
ou revelando o abuso (que nunca ocorreu) ”
(AMENDOLA, 2009, p. 92).

Para que o depoimento da criança não seja
desviado e modificado, espera-se que as declarações
sejam colhidas de maneira aberta e não objetiva.
Ou seja, espera-se que as perguntas e conduções
do entrevistador possibilitem que a criança relate
mais espontaneamente os fatos, permitindo maior
flexibilidade na escolha da sequência dos fatos a
serem relatados pelo menor. Isso ocorre em razão
de que as perguntas objetivas ocasionam maior
imprecisão na resposta:
“Perguntas abertas são preferíveis em relação
às perguntas fechadas, pois diminuem o risco
de sugestionabilidade e, portanto, garantem
maior crédito às respostas da criança”.
(ZAVATTARO, (Mayra, 2017, página 88)

É certo que o profissional deve ser informar
à criança a possibilidade da mesma responder que
não sabe quando diante de alguma pergunta e deve
ser estimulada a relatar os fatos livremente, isto pois,
perguntas muito diretas podem influenciar que a
criança responda algo em razão da expectativa do
adulto em relação a sua resposta e não em razão de
ser a verdade ocorrida (SANTOS, 2008).
Isso pois, estudos demonstram que a criança
tente a tentar responder as perguntas que lhe
são formuladas, de acordo om o que acredita
ser a expectativa do adulto, visto como
autoridade. (ZAVATTARO, Mayra, 2017. pg
102).

Se consultados os julgados de processos
criminais conclui-se que a grande maioria dos
mesmos foram julgados com base nas provas
testemunhais, sendo assim torna-se evidente a
importância da qualidade da tomada do depoimento
pelos profissionais. Em razão da precariedade da
produção de outras provas nos processos criminais,
a prova testemunhal é ainda mais considerada e
utilizadas como fundamentação (RELATÓRIO DO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2015).
Erros no judiciário são recorrentes em razão
da memória da vítima ou testemunha. Em recente
reportagem exibida em agosto de 2019 através da
emissora Globo, descreveu um erro no judiciário
que levou a condenação de um homem pelo crime de
estupro de vulnerável, sendo reconhecido pela vítima
de onze anos de idade como autor, enquanto todas
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as outras vítimas maiores o apontaram como não
sendo o autor do crime. Isso evidencia a fragilidade
do depoimento infantil e destaca a importância da
análise cuidadosa com relação aos relatos infantis.2
A sugestionabilidade é definida por SARAIVA
(2012) como “disposição psicológica das pessoas
para seguirem uma sugestão dada por outra pessoa
ou apostada por um acontecimento, integrando
essa sugestão na sua história pessoa ou agindo em
conformidade com ela.
Contudo, a mesma autora tece ainda no
sentido de que não se pode permitir confundir
sugestionabilidade com mentira. O relato
contaminado pela mentira é quando o declarante
apresenta fatos que intencionalmente criou com
a intenção de distorcer a realidade, enquanto a
contaminação pela sugestionabilidade se dá de
maneira inconsciente de maneira que o próprio
declarante dos relatos falsos acredite no que está
proferindo.
Nesse diapasão, no mesmo segmento de
raciocínio de SARAIVA, 2012 a tarefa de identificar
o que é mentira e o que é sugestionabilidade não
é fácil, contudo alguns fatores podem auxiliar na
diferenciação ou em pelo menos na suspeita e alerta
para aquele depoimento. Alguns dos fatores são a
análise no sentido de que os relatos falsos tendem
a ser mais genéricos e menos detalhados, sendo que
nos relatos verdadeiros os detalhes são reafirmados
com mais frequência.
3 O ADULTO COMO FIGURA DE AUTORIDADE
Reconhece-se também que a criança é
sugestionável com relação aos adultos, através dos
efeitos de convivência social com os mesmos. Ainda
nesse sentido, conclui-se que o adulto se figura como
autoridade de referência e imponência para a criança,
fazendo com que as mesmas respondam as perguntas
dos mesmos de forma que os agradem, mesmo que
essa resposta não corresponda com a verdade. Ora,
a criança diante da figura autoritária dos adultos
em especial especialistas do direito que muitas vezes
pronunciam palavras de um vocabulário rebuscado
para as crianças, tendem a responder o que é esperado
pelo adulto (CECCI E BRUCK (1993, in Cunha, A
(2010).
A criança está propensa a aceitar, direta ou
indiretamente, o seu não-saber, podendo
ser conduzida, pelas expectativas, crenças
e, principalmente, pelo poder saber do
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entrevistador, a acolher um discurso produzido
para ser verdade. Assim, conforme a criança se
submeta a este poder saber, ela confessa que
sofreu um abuso sexual (AMENDOLA, 2009,
p. 89-90).

SARAIVA (2012) afirma que isso se dá pois é
comum que o adulto na entrevista com uma criança
busque ansiosamente por respostas e por detalhes
de um suposto ocorrido, e muitas vezes buscam
incessantemente a identificação do autor dos fatos, o
que ocasiona dessa maneira maior sugestionabilidade
na declaração do infante. Ainda nesse sentido, CECI
E BRUCK (1995) tecem no sentido de que o viés
daquele que entrevista sugestiona o entrevistado.
O viés do entrevistador pode ser entendido
como sua concepção dos fatos pré-concebida,
que reflete no modo como entrevista o menor,
ocasionando assim a referida sugestionabilidade. O
referido viés, determina a forma como o adulto retira
informações do menor, ocasionando por exemplo a
realização de perguntas fechadas que diminuem a
liberdade de resposta da criança, sugestionando-a a
responder apenas “sim” ou “não”, de acordo com o
que espera o adulto (CECCI e colaboradores, 1999
in SARAIVA, 2012).
O especialista quem transforma essa palavra em
um discurso educativo, médico, psicológico ou
judiciário. A palavra da criança, transformada
e modulada pela interpretação do adulto que
lhe dará assistência, não raro, tende a expressar
as impressões pessoais desse adulto que,
muitas vezes, não hesita em condenar o autor
do suposto abuso (THOUVENIN, apud
AMENDOLA, 2009, p. 95)

Ainda, nesse sentido Lindsay (1995) defende
que as crianças podem ser sugestionadas pelos pais.
O estudo sobre isso se deu da seguinte forma: As
crianças se dispuseram a escutar histórias contadas
pelos seus pais com algumas premissas falsas, sobre
uma experiência das crianças em um laboratório.
O estudo concluiu que mais da setenta por cento
das crianças relataram haver ocorrido fatores que só
existiam na história falsa contada pelos pais e não
o verdadeiramente ocorrido em sua experiência
vivenciada no laboratório.
Isso, evidentemente demonstra a possibilidade
de os pais influenciarem nos relatos de seus filhos.
Frisa-se que esse sugestionamento pode ocorrer tanto
de forma inconsciente, como de forma consciente e
com intenção de prejudicar o acusado pela criança,
sendo possível inclusive induzir a falsas alegações
contra os próprios genitores da criança. Isso se dá,
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pois SARAIVA (2012) as crianças não visualizam seus
pais como quem poderia induzi-los a erro, devido
a confiança estabelecida entre eles. Assim, havendo
discussão entre a mãe e pai, o guardião conseguiria
sugestionar o filho fazendo-o acreditar em uma
história de violência com relação ao seu genitor (a),
por exemplo (AMENDOLA, 2009).
A criança fantasia por natureza, podendo ser
instigada por adultos a fazê-lo, ainda com
maior precisão e riqueza de detalhes, sem ter
maturidade suficiente para compreender o
significado e as consequências da sua atitude.
Podem, pois, essas pessoas querer a condenação
de um inocente (NUCCI, 2013, p. 473).

Entende-se que a sugestionabilidade
facilmente pode ocorrer também pelo fato de que as
crianças não diferenciam de forma absoluta o real e
vivenciado, do que foi apenas lhe contato. O referido
pode ser concluído através da análise de um estudo
realizado por Rudy e por Goodman (1991, in Ceci &
Friedman, 2000) in SARAIVA, (2012) que verificou
a ocorrência da sugestionabilidade em crianças com
faixa etária compreendida entre quatro e sete anos.
Para tanto, submeteu-se o primeiro grupo de crianças
a prática real de um jogo e o segundo grupo a apenas
a escuta da história do jogo. Depois de alguns dias,
todas as crianças foram entrevistadas sobre questões
do jogo que realizaram ou que escutaram sobre e
constatou-se que não existe diferenças entre os relatos
das respostas entre as crianças que participaram do
jogo e as que apenas escutaram sobre.
Outro fator que contribui para a vulnerabilidade
à sugestionabilidade é a idade da criança. Perry,
(1995), in Warren & Marsil, (2002) in SARAIVA
(2012) tece no sentido de que as crianças mais
novas, em razão de não compreenderem perguntas
mais rebuscadas para sua idade, tendem a responder
aleatoriamente a pergunta que lhe foi feita. Assim,
a resposta aleatória de uma criança despreocupada
com o que está afirmando em razão de sua pouca
idade, pode ocasionar a acusação de um crime que
não existiu. Ora, se os adultos tentem a esperar uma
determinada resposta das crianças quando a resposta
desta, ainda que esta esteja inconsciente do que está
dizendo, corresponder ao que aquele espera, o mesmo
tendencialmente sentir-se-á satisfeito com relação a
entrevista e entenderá por concluída a investigação
sobre o ocorrido. Daí vem a importância do cuidado
na tomada do depoimento infantil e a certificação
de que fora concluído por meio dele apenas o que
realmente possui potencial de ser verídico.
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Com relação a características pessoais das
crianças, Chae e Ceci (2006) tecem no sentido de que
a inteligência do infante está ligada a predisposição
da criança a ser sugestionada. Em outras palavras se
a criança apresenta nível mais elevado de inteligência
tende a resistir a sugestionabilidade, enquanto as que
apresentam nível de inteligência menor, tendem a
sujeitar-se com mais recorrência á sugestão.
É importante destacar que os fatores
relacionados à aptidão linguística do menor,
correlaciona-se à sua sugestionabilidade. Ou seja,
as crianças com desenvolvimento linguístico mais
avançado afastam-se da sugestão mais facilmente.
Isso se dá da mesma forma com relação às crianças
com deficiência mental que apresentam maior
predisposição à sugestão (BRUCK E MENLYN,
2014 in STEIN, 2009).
4 INTERFERÊNCIAS QUANTO A PREVISÃO DE
APENAS UMA ESCUTA.
A lei número 13.431 de 4 de abril de 2017 em
seu artigo 8º prevê a escuta de crianças e adolescentes
enquanto vítimas ou testemunhas de crimes realizadas
perante as autoridades policiais ou judiciárias como
depoimento um depoimento especial. Muito bem
previsto, a lei estabelece ainda em seu artigo 10 que a
escuta de crianças e adolescentes deverão ocorrer em
ambientes apropriados aos menores, com um espaço
que lhes ofereçam privacidade e tranquilidade1.
Afirma-se ser imperiosa tal previsão pois é
certo que o ambiente formal como o das salas de
audiências, bem como os adultos estranhos à criança
e profissionais despreparados dirigindo-se ao menor
que sofrera uma violência e naquele momento
esperando do menor que este relate com a maior
precisão possível os fatos vivenciados, acarretarão
ao menor violado um abalo emocional ainda maior,
podendo ocasionar choro da criança ou fazendo com
que a mesma se negue a relatar todos os fatos ou
parte deles (CEZAR, 2010 in POTTER, 2010).
Sendo assim, o relato da criança enquanto
utilizado como prova, nessa ocasião, será questionável
em razão da fragilidade na colheita do depoimento,
ocasionando eventual redirecionamento quanto ao
convencimento do magistrado.
1.

Art. 8º da lei 13.431 de 4 de abril de 2017: “Depoimento especial é o
procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de
violência perante autoridade policial ou judiciária. ” “Art. 10 da lei 13.431 de
4 de abril de 2017: “A escuta especializada e o depoimento especial serão
realizados em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço
físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou
testemunha de violência. ”
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Não de forma menos importante, sublinhase aspectos quanto a quantidade de vezes em que a
criança é submetida a relatar o ocorrido. Sabe-se que
os relatos iniciais sobre o ocorrido com a criança na
maioria das vezes se dão para alguém ocupante de
posição de confiança do menor; alguém que inspirou
intimidade segundo SANTOS (2010) que pode ser
um professor, familiar ou amigo. Aqui ocorre em
regra o primeiro relato da criança.
Em razão do relato da criança em regra
o adulto promove a comunicação a órgão
competente. Diante dos fatos, imperiosamente
a criança é encaminhada a acompanhamento
junto ao Conselho Tutelar da região. Contudo,
os profissionais integrante da equipe do Conselho
Tutelar não serão necessariamente capacitados
em nível superior para direcionar-se e lidar com a
criança vítima de violência ou testemunha desta,
pois tal formação não é requisito para a candidatura
ao cargo de Conselheiro Tutelar (ZAVATTARO,
2017). Nesse âmbito, pode ocorrer um segundo
relato da criança sobre os fatos.
Posteriormente, a criança e sua família e/
ou o Conselho Tutelar será encaminhada para
unidades policiais especializadas ou não em violação
contra criança ainda que a lei 13.431/17 preveja a
possibilidade de criação de delegacias especializadas2.
Na delegacia, a criança, a depender da idade,
poderá ser submetida a uma nova escuta pelo
escrivão da polícia civil que, na maioria das vezes não
é especializado na escuta de menores. Esse mesmo
escrivão em muitos casos realiza oitivas de quaisquer
vítimas, crianças ou não, não havendo, portanto,
precisão técnica na colheita do (possível) terceiro
relato da criança.
Percebe-se que no decorrer das realizações dos
procedimentos a serem realizados até o oferecimento
da denúncia do Promotor de Justiça ao juiz de
direito, a criança já passou por diversas oitivas,
havendo relatado os fatos por várias vezes.
Sendo assim, ZAVATTARO (2017) se refere
ao ocorrido relatando que até que o processo penal
seja concluído, a criança já foi ouvida diversas
vezes, entrevistada de muitas maneiras e diante
de profissionais de diversas áreas possivelmente
não especializados para a referida oitiva, o que por
consequência influencia na qualidade do depoimento
final pela criança.
2.

“Art. 20 da lei 13.431 de 4 de abril de 2017. “O poder público poderá criar
delegacias especializadas no atendimento de crianças e adolescentes vítimas
de violência. ”
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Diante disso, acertadamente, a lei 13.431/17
previu no seu artigo 1135 que a criança e adolescente
devem ser ouvidos preferencialmente em sede
de produção antecipada de prova judicial. Tal
previsão se deu de maneira acertada em razão das
peculiaridades da memória humana na influência do
depoimento enquanto prova na apuração do crime
que são potencializadas pelas inúmeras colheitas de
relatos do menor nos processos que antecedem a
instrução probatória e ainda pelas características da
criança relativas ao seu estado de desenvolvimento.

É necessário que haja uma reflexão acerca
da utilização absoluta da prova testemunhal, em
especial a infantil, já que podem comprometer todo o
seguimento processual se não utilizada considerando
sua fragilidade, podendo acarretar na condenação
indevida do réu. Destaca-se ainda, que o objetivo
do presente do trabalho não é desclassificar a prova
testemunhal no processo penal, seja no âmbito de
antecipação de prova ou não, mas sim, questionar
sua produção e os resultados desta, quando sedo
única prova e estando desacompanhada de outros
elementos probatórios acerca do fato.

CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS
É certo que o depoimento infantil, de maneira
mais destacada que dos demais depoentes, apresenta
maior ocorrência de interferência em razão da fase
peculiar de desenvolvimento em que se encontra.
Ora, a criança em razão de seu desenvolvimento,
não dispõe de ampla capacidade de realizar tarefas
mais complexas, que pode ser o relato de um fato
ocorrido, ou até mesmo de discernir se o fato
realmente ocorreu ou não. No decorrer na produção
da prova testemunhal, nota-se a ocorrência de fatores
sugestivos que distorcem seu depoimento, dando
ocorrência à falsas memórias.
Tendo em vista diversos elementos que
influenciam a memória e consequentemente os relatos
advindos do armazenamento de tais informações,
conclui-se que fatores externos como características
na entrevista com o infante, bem como o processo
de recepção, armazenamento e resgate da memória
quando apresentam falhas, afetam a precisão do
depoimento, tornando-o falho e passível de erro.
Nesse mesmo sentido, destaca-se que muitos
processos criminais são julgados tendo como prova
apenas o depoimento testemunhal, em especial
tratando-se de crimes contra dignidade sexual. No
entanto, tem demonstrando-se grandes falhas nos
depoimentos o que evidentemente é um risco para
a segurança e credibilidade do processo. Ora, se a
prova testemunhal é recorrentemente passível de
erros, grande é o risco de adotar como prova apenas
o referido testemunho, sendo necessário cuidado
na utilização de apenas provas testemunhais nos
processos e um olhar atento para tais situações,
pois havendo falhas nas provas testemunhas, todo o
processo resta comprometido.
3.
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Art. 11 da lei nº 13.431, 4 de abril de 2017. “O depoimento especial regerse-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em
sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do
investigado”

AMENDOLA, Márcia Ferreira. Crianças no Labirinto
das Acusações. 1. ed. Curitiba: Editora Juruá, 2009.
AQUINO, José Carlos G. Xavier; NALINI, José
Renato. Manual de Processo Penal. São Paulo: Saraiva,
1997.
ÁVILA, Gustavo Noronha; STEIN, Lilian. Avanços
Científicos em Psicologia do Testemunho Aplicados ao
Reconhecimento Pessoa e aos Depoimentos Forenses. Série
Pensando o Direito, nº 59. Brasília. 2015.
BRASIL. Lei n° 13.431, 4 de abril de 2017.Estabelece o
sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente
vítima ou testemunha de violência e altera a Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente). Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em:http://
www.planalto.gov.br/ ccivil_03/ _Ato2015-2018/
2017 /Lei/ L13431.htm. Acesso em: 30 julho. 2019.
BRASIL. Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências. Diário Oficial [da] República Federativa
do Brasil, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/ LEIS/L8069.
htm #art266>. Acesso em: 23 jun. 2019.
BRITO, Leila Maria Torraca de. Diga-me agora... O
depoimento sem dano em análise. Revista Psicologia
Clínica, Rio de Janeiro, 2008.
BRUCK E MENLYN (2004) in STEIN, L., Perguer,
G., & Feix, L., (2009). Desafios da Oitiva de Crianças e
Adolescentes: Técnica de Entrevista Investigativa. Brasília,
Brasil: Culturas e Práticas não revitimizantes.
CEZAR, José Antônio Daltoé. A escuta de crianças e
adolescentes em Juízo. Uma questão legal ou um exercício
de direitos? In.: POTTER, Luciane (Org.). Depoimento
sem dano. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, página
77.
CHAE, Y., & CECI, S. J. (2006). Diferenças individuais
na sugestionabilidade das crianças. In A. C Fonseca,
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

V Congresso Internacional de

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

Direitos da Personalidade

M. R. Simões, M. C. Simões, & M. S. Pinho (Eds.)
Psicologia Forense. Coimbra: Almedina (471-496).
Coimbra, Portugal: Almedina.
FLECH, Larissa Civardi, 2012. Falsas memórias
no processo pena. Trabalho de Conclusão de Curso.
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre – SC.
GOMES, Magda Catarina. A sugestionabilidade
infantil: Construção de um instrumento de avaliação.
Tese de Mestrado, Universidade do Minho, 2012.
Escola de Psicologia. Braga, Portugal.

Porto Alegre: Artmed, 2003.
STEIN, Lilian Milnitsky; PERGHER, Giovanni
KUCKARTZ; FEIX, Leandro da Fonte. Desafios da
Oitiva de Crianças e Adolescentes: Técnicas de Entrevista
Investigativa. Brasília: Childooh Brasil, 2009.
ZAVATTARO, Mayra dos Santos. Depoimento especial:
aspectos jurídicos e psicológicos de acordo com a lei n.
13.431/2017. Maringá: D’PLÁCIDO, 2017.

LIMA, Joel Corrêa de; CASARA, Rubens R. R. Temas
para uma perspectiva Crítica do Direito: Homenagem ao
Professor Geraldo Prado. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado.
13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.
PIAGET, J. Seis estudos de psicologia. Trad. Maria A.M.
D’Amorim; Paulo S.L. Silva. Rio de Janeiro: Forense,
1967.
POOLE, D. A., & Lindsay, D.S (1995). Interviewing
preschoolers: effects of nonsuggestive techniques, parental
coaching and leading questions on reports of nonexperienced
events. Journal Experimental Child Psychology, 83,
304-338.
POTTER, Luciane. Vitimização secundária infanto
juvenil e violência sexual intrafamiliar. Salvador:
JusPodv, 2016.
RAPPAPORT, C.R.; FIORI, W.R.; Davis, C. Teoria
do desenvolvimento. Conceitos fundamentais. Vol. 1. São
Paulo, EPU, 1981.
ROSA, Flávia Laurindo da. 2018. AS FALSAS
MEMÓRIAS PRESENTES NOS DEPOIMENTOS DE
CRIANÇAS EM CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL
Trabalho de
Conclusão de Curso. Universidade do Sul de Santa
Catarina. Araranguá – SC.
SANTOS, Benedito Rodrigues dos et al. Depoimento
sem medo (?): culturas e práticas não-revitimizantes uma
cartografia das experiências de tomada de depoimento
especial de crianças e adolescentes. São Ṕaulo: Childhood.
SANTOS, S. Samara; DELL’AGLIO, D. Débora.
Quando o silêncio é rompido: o processo de revelação
e notificação de abuso sexual infantil. Psicologia &
Sociedade, 2010.
SARAIVA, Magda Catarina Gomes (2012) A
sugestionabilidade infantil: Construção de um instrumento
de avaliação. Tese de Mestrado, Universidade do
Minho, Escola de Psicologia. Braga, Portugal.
SQUIRE, Larry r.: KANDEL, Eric R. Memória: da
mente às moléculas. Trad.: Dalmaz, C.: Quillfeldt, J. A.
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

9

GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

A MANIFESTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA
DA CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA E TRANSFOBIA E SUAS
IMPLICAÇÕES PRÁTICAS
THE MANIFESTATION OF THE SUPREME FEDERAL COURT ABOUTCRIMINALIZATION OF
HOMOPHOBIA AND TRANSPHOBIA AND THEIR PRACTICAL IMPLICATIONS
Letícia Carla Baptista Rosa
Doutoranda em Função Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Mestre em Ciências Jurídicas,
UNICESUMAR. Coordenadora da Pós-Graduação em Direito da UNICESUMAR. Professora da Graduação em Direito da
UNIFATECIE e da UNIFCV. Advogada. profleticiarosa@gmail.com.

Marcos Henrique Domeni Vizenti
Pós-graduando em Direito Civil, Processual Civil e Direito do Trabalho, UNICESUMAR. Bacharel em Direito, UEM. Advogado.
marcos.adv@gmail.com

RESUMO
A Suprema Corte do Brasil votou
recentemente a Ação Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão 26 e o Mandado de Injunção 4733
sobre o tema da criminalização da homofobia e
transfobia, visto não haver uma legislação específica
que proteja o indivíduo contra atos sofridos por sua
orientação sexual e/ou identidade de gênero. Nesta
ceara, o presente estudo tem por objetivo levantar
a fundamentação dos ministros em seus votos e
verificar as implicações práticas que possa ocorrer
após a votação. Para atingir tal finalidade, utilizou-se
pesquisa teórica, por meio de pesquisa bibliográfica
sobre o tema, com procedimento quantitativo.
PALAVRAS-CHAVE

Criminalização. Homofobia. Transfobia.

ABSTRACT
The Brazilian Supreme Court recently voted the
Direct Unconstitutionality Action by Omission 26 and
Injunction 4733 on the subject of criminalization of
homophobia and transphobia, as there is no legislation
that protects the individual against acts suffered by his

sexual orientation and/or gender identity. Therefore,
the present study aims to bring up the foundation of
ministers in their votes and the possible consequences
after that vote. To achieve this purpose, theoretical
research was used through bibliographical research on
the subject, with quantitative procedure.
KEYWORDS

Criminalization. Homophobia. Transphobia.

INTRODUÇÃO
A Constituição Federal do Brasil, assim como
a legislação infraconstitucional, não é expressa em
punir atos contra indivíduos por sua orientação
sexual ou identidade de gênero. Decorrente da
falta de proteção à comunidade LGBT, somado ao
alto índice de violência praticada contra esse grupo
vulnerável, foi impetrado Mandado de Injunção e
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão
Junto ao Supremo Tribunal federal.
Tais medidas foram propostas com a finalidade
de tipificar todas as formas de homofobia e transfobia,
sob o argumento de ter ordem constitucional em
legislar sobre o assunto, somado a mora legislativa,
uma vez que, embora tramite no Congresso Nacional
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projeto de Lei que visa tipificar tais condutas, há
anos o projeto não é votado definitivamente pelas
casas legislativas.
Nesse contexto, os estudos e debates sobre o
tema são de extrema relevância para a toda a sociedade,
tendo em vista o alto número de violência que ocorre
atualmente contra a comunidade LGBT, a qual se
encontra sem a devida proteção do Estado, ferindo os
direitos individuais e liberdades fundamentais. Para
tanto, faz-se necessário o estudo sobre a resposta que
o Estado deu diante tal problema, se manifestando
por meio das ações em comento, a fim de verificar
sua eficácia prática.
Destarte, o presente trabalho tem como
objetivo geral levantar os fundamentos nos votos dos
ministros do Supremo Tribunal Federal na votação
do Mandado de Injunção 4733 e Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão 26, os quais
tratam da criminalização da homofobia e transfobia,
e analisar quais as consequências práticas após a
votação de tais ações.
Para atingir os objetivos gerais buscaram-se os
objetivos específicos de fazer um breve levantamento
teórico sobre os instrumentos constitucionais de
controle de constitucionalidade, Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão e Mandado
de Injunção. Ainda, alguns conceitos precisam
ser levantados, como racismo, discriminação e
preconceito, a fim de verificar seu enquadramento na
Lei 7.716/89. Por fim, faz-se necessário a verificação
da fundamentação dos ministros em seus votos,
possibilitando a análise dos efeitos da decisão de tal
votação.
Para desenvolver o presente trabalho foi
utilizada pesquisa teórica, por meio de pesquisa
bibliográfica sobre o tema, principalmente
pela análise dos argumentos que os ministros
apresentaram na votação nas referidas ações, além de
artigos jurídicos, doutrina, revistas jurídicas, normas
constitucionais e infraconstitucionais. A finalidade é
explicar o problema a partir de referências teóricas
e de revisão de literatura de obras e documentos.
Ainda, o método de procedimento quantitativo, que
é caracterizado pelo emprego de quantificações nas
modalidades de coletas de informações, será utilizado
com o objetivo de comprovar as teorias levantadas.
1 CONCEITOS E NORMAS LEGAIS
Para aprofundar-se na análise do julgamento
das ações propostas no Supremo Tribunal Federal
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

acerca da homotransfobia, primeiramente, fazse necessário um levantamento explicativo, ainda
que sucinto, de alguns mecanismos judiciais, quais
sejam: controle de constitucionalidade; ação direta
de inconstitucionalidade por omissão; mandado de
injunção; e Lei do Racismo (7.716/1989).
1.1 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Por controle de constitucionalidade entendese a verificação de compatibilidade da lei ou ato
normativo com a Constituição Federal, ou seja, toda
lei ou ato deve observar e obedecer aos preceitos
estabelecidos pela Constituição Federal, uma vez
que esta está no topo da hierarquia das normas
(MASSON, 2015, p. 1052).
O controle de constitucionalidade no Brasil
é realizado de forma preventiva, quando é analisada
a constitucionalidade da lei antes de entrar no
ordenamento jurídico, ou de forma repressiva,
quando se verifica se a lei já em vigor encontrase adequada à Constituição Federal. O Judiciário
utiliza-se do controle repressivo através de dois
métodos: concentrado (via de ação) ou difuso (via
de exceção ou defesa) (MORAES, 2005, p. 725).
O Controle difuso pode ser realizado por
qualquer juiz ou Tribunal em qualquer grau de
jurisdição (MASSON, 2015, p. 1069). Caracterizase por ser aplicável a um caso concreto que
dependerá da análise de constitucionalidade de uma
determinada norma ou ato para, somente então, ser
julgado o mérito no caso concreto. Não possui efeito
erga omnes (MORAES, 2005, p. 732).
Já o Controle concentrado será exercido
por um meio de uma ação impetrada no Supremo
Tribunal Federal visando a declaração da (in)
constitucionalidade de uma lei ou ato normativo,
cujo objeto principal da ação é justamente a
análise de sua validade no mundo jurídico, não
dependendo de um caso concreto (MORAES,
2005, p. 748).
A Constituição Federal elenca as espécies
de controle concentrado: ação direta de
inconstitucionalidade genérica (art. 102,1, a);
ação direta de inconstitucionalidade interventiva
(art. 36, III); ação direta de inconstitucionalidade
por omissão (art. 103, § 2º); ação declaratória de
constitucionalidade (art. 102,1, a, in fine); e arguição
de descumprimento de preceito fundamental
(art. 102, § 1º). O presente estudo se restringirá
a abordara ação direta de inconstitucionalidade
11
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por omissão, devido a sua relevância ao objetivo
estabelecido.
1.2 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR
OMISSÃO (ADO)

A Ação Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão (ADO) tem por finalidade suprir a
abstenção do legislador em dar eficácia plena às
normas estabelecidas pela Constituição Federal. Em
outros termos, a ADO é utilizada quando há omissão
pelo legislativo diante uma norma constitucional
que necessita de uma legislação infraconstitucional
para ter eficácia plena (MORAES, 2005, p. 795;
MASSON, 2015, p. 1127).
Nesse sentido, conforme explica Moraes
(2005, p. 795), o objeto da ação decorre em “relação
às normas constitucionais de eficácia limitada de
princípio institutivo e de caráter impositivo, em que
a constituição investe o Legislador na obrigação de
expedir comandos normativos. ”
Portanto, tal ação visa suprir as lacunas
geradas pela inércia do poder legislativo, atribuindo
ao poder judiciário, por meio do Supremo Tribunal
Federal, o dever de analisar e julgar tais omissões de
acordo com os preceitos constitucionais. A ação tem
embasamento legal no Art. 103, § 2 da Constituição
Federal.
Quanta a capacidade postulatória da ADO,
a Lei 12.063 de 2009, que estabelece a disciplina
processual da ADO, aduz que são legitimados
a propositura da ação os mesmos legitimados a
propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade,
apresentados em um rol taxativo na Constituição
Federal, em seu art.103, incisos I ao IX. Dentre
os legitimados, ressalta-se o partido político com
representação no congresso (inciso VIII). Por
representação no congresso, entende-se que o partido
político deve ter ao menos um deputado ou senador
eleito no momento da propositura da ação.
O próprio artigo 103, § 2 indica que após o
julgamento da ADO por parte da Suprema Corte,
cabe a mesma dar ciência ao legislativo ou órgão
administrativo sobre sua omissão, a fim de que o
mesmo possa tomar as medidas necessárias para suprir
tal omissão. Se a omissão for legislativa, declarada a
inconstitucionalidade por omissão, cabe somente
dar ciência que a lei precisa ser elaborada, porém não
pode determinar um prazo. Os efeitos da decisão são
erga omnes e, em regra, extunc (MORAES, 2005, p.
797).
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1.3 MANDADO DE INJUNÇÃO (MI)
O mandado de injunção encontra
embasamento legal no Art. 5º, inciso LXXI da
Constituição Federal, o qual dispõe que “concederse-á mandado de injunção sempre que a falta de
norma regulamentadora torne inviável o exercício
dos direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania”.
Pela simples leitura do mencionado artigo,
conclui-se que o mandado de injunção é uma via
utilizada para assegurar um direito constitucional
que não está sendo oportunizado decorrente da falta
de uma norma regulamentadora que viabilize tal
direito.
Na visão de Masson (2015, p. 439), o
mandado de injunção possui como finalidade
concretizar os direitos previstos na Constituição
Federal, assegurando os direitos subjetivos que não
estão sendo exercidos por falta de regulamentação, e
combater à inércia do Poder Público.
O objeto do Mandado de Injunção, assim
como na Ação Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão, também visa combater uma omissão
do poder público ulterior à criação da norma
constitucional. O Mandado de Injunção aplicar-se-á
apenas se houver uma lacuna nos atos normativos,
jamais visando combater uma norma já vigente
(MORAES, 2005, p. 179).
Destarte, os requisitos para o Mandado de
Injunção são: falta de regulamentação de uma norma
constitucional de eficácia limitada e impositiva, na
qual o legislador tem a obrigação de regulamentar;
inviabilidade ao exercício do direito, da liberdade ou
da prerrogativa inerentes à nacionalidade, à soberania
e à cidadania, comprovante o nexo de causalidade
da omissão do Poder Público com tal inviabilidade;
efetiva omissão do Poder Público (MORAES, 2005,
p. 180; MASSON, 2015, p. 440).
São legitimadas para impetrar Mandado de
Injunção quaisquer pessoas que não possam ter pleno
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e
das prerrogativas decorrentes da omissão de normas
regulamentadoras. Por outro lado, somente o poder
estatal pode figurar no pólo passivo da demanda,
pois este é o detentor do poder de suprimir a omissão
legislativa (MORAES, 2005, p. 180-181; MASSON,
2015, p. 442-443).

GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

V Congresso Internacional de

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

Direitos da Personalidade

1.4 LEI DO RACISMO - 7.716/1989

A Lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989 tem
como base atender ao preceito do Art. 5º, XLII
da Constituição Federal, o qual determina que “a
prática do racismo constitui crime inafiançável
e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos
termos da lei”. Por consequência, far-se-ia necessário
a criação de uma Lei ordinária para atender ao
dispositivo em comento.
No mesmo sentido, a Constituição Federal
apresenta como objetivo fundamental “promover
o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação”, conforme leitura do Art. 3, inciso
IV.
Dessa forma, a Lei 7.716 de 5 de janeiro de
1989 tipifica os crimes resultantes de discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
procedência nacional. O art. 20 da mencionada Lei,
aduz que as condutas de praticar, induzir ou incitar
a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional sofrerão pena de
reclusão de um a três anos e multa.
Para uma melhor compreensão dos dispositivos
supracitados, faz-se necessário um levantamento dos
conceitos terminológicos de preconceito, racismo e
discriminação.
Segundo o renomado professor de psicologia
de Allport (1954, p. 7), o preconceito é uma
hostilização contra um indivíduo que pertence a um
grupo socialmente desvalorizado. Isso ocorre porque
na relação do indivíduo com a sociedade encontra-se
a fixidez de estereótipos oriundos da própria cultura
(CROCHIK, 1995, p.16 apud CAVALLEIRO,
1999, p. 31-32). Dessa forma, preconceito pode
ser entendido como um pré-julgamento em relação
às pessoas, geralmente imputando algo negativo,
por meio de intolerância, suspeita, ódio irracional,
aversão a indivíduos com a mesma ou diferente raça,
credos, religião (CAVALLEIRO, 1999, p. 32).
O racismo está relacionado a uma marca física
externa, fazendo com que um indivíduo ou toda
uma categoria social sofra exclusão ou discriminação
por ser definido como diferente dos padrões
culturalmente pré-estabelecidos (ALLPORT, 1954,
p. 9). Destarte, o racismo acaba por atribuir uma
distinção natural entre os grupos diferentes porque
possuem elementos essenciais que os fazem diferentes
(LIMA; VALA, 2004, p. 402). Por consequência,
o racismo, em um processo de hierarquização,
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considera uma determinada raça inferior a outra,
baseada na relação de poder (CAVALLEIRO, 1999,
p. 30).
Na visão de Bulos (2012, p. 253), racismo é
(...) todo e qualquer tratamento discriminador
da condição humana em que o agente dilacera
a autoestima e o patrimônio moral de uma
pessoa ou de um grupo de pessoas, tomando
como critérios: raça ou cor da pele, sexo,
condição econômica, origem etc.

A discriminação, por sua vez, é um ato de uma
pessoa preconceituosa que visa distinguir membros
de um grupo, a fim de excluí-los do convívio social
(emprego, habitação, direitos públicos, igrejas,
hospitais) (ALLPORT, 1954, p. 14-15). Sendo assim,
a discriminação é o ato pratico pelo preconceituoso,
de forma que uma pessoa pode ser preconceituosa,
mas não necessariamente discriminativa.
Feito o breve levantamento dos conceitos
de racismo, preconceito e descriminação, cumpre
salientar que embora a Constituição Federal tenha
mencionado o termo racismo em um artigo (Art. 5º,
XLII) e os termos preconceitos e discriminação em
outro (Art. 3, IV), a Lei Penal 7.716/1989, em seu
Artigo Primeiro, não faz distinção entre os termos,
enquadrando todos como “crimes resultantes de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional”.
2 AÇÕES JUDICIAIS
Realizado o levantamento teórico, passase a analisar o caso concreto que foi julgado pela
Suprema Corte, por intermédio da Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão de nº 26 do
Mandado Injunção de nº 4733.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão nº 26 foi impetrada pelo Partido Popular
Socialista (PPS), em data de 19 de dezembro de
2013, em face do Congresso Nacional, sendo o
Ministro Celso de Mello relator do caso.
A Petição Inicial, apresentada por seu
procurador devidamente constituído, advogado
Vecchiatti (2013, p. 1), foi apresentada com o fim de
obter a criminalização específica de todas
as formas de homofobia e transfobia,
especialmente (mas não exclusivamente) das
ofensas (individuais e coletivas), dos homicídios,
das agressões e discriminações motivadas pela
orientação sexual e/ou identidade de gênero,
real ou suposta, da vítima, por ser isto (a
criminalização específica) decorrência da
ordem constitucional de legislar relativa ao
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racismo (art. 5º, XLII) ou, subsidiariamente,
às discriminações atentatórias a direitos e
liberdades fundamentais (art. 5º, XLI) ou,
ainda subsidiariamente, ao princípio da
proporcionalidade na acepção de proibição de
proteção deficiente (art. 5º, LIV, da CF/88).

O Autor defendeu em sua Petição Inicial as
seguintes teses: (i) legitimidade ativa do Partido
Popular Socialista (PPS), sendo este legitimado
universal e havendo pertinência temática; (ii) há uma
ordem constitucional de legislar criminalmente a
homofobia e a transfobia, pois constituem espécies do
gênero racismo, além de se enquadrarem no conceito
de discriminações atentatórias a direitos e liberdades
fundamentais. Ainda, considerando a proibição
da proteção deficiente, é necessária uma legislação
específica para o exercício dos direitos fundamentais
à livre orientação sexual e à livre identidade de
gênero das pessoas LGBT em razão do alto grau de
violência e discriminação contra elas perpetradas
na atualidade, violando o direito à segurança; (iii)
equiparação da homofobia e transfobia à lei de
Racismo para não haver hierarquização de opressões,
visto ambas protegerem a dignidade da pessoa
humana; (iv) havido o enquadramento da homofobia
e transfobia nos preceitos constitucionais, há uma
mora do Congresso Nacional na criminalização
específica de tais condutas, devendo o Congresso
saná-la mediante a aprovação de lei respectiva; (v)
fixação de prazo razoável para o Congresso elaborar
a referida legislação criminalizadora; (vi) reconhecer
a eficácia jurídica positiva efetiva do Supremo para
cumprir ordem constitucional de criminalizar
a homofobia e a transfobia, visto a inércia do
legislador; (vii) responsabilidade civil do Estado
Brasileiro em indenizar as vítimas da homofobia e a
transfobia enquanto não houver legislação eficiente
(VECCHIATTI, 2013, p. 1-8).
Por fim, o Autor pede pela procedência
total dos pedidos, a fim de: a) seja reconhecido
que a homofobia e a transfobia se enquadram no
conceito ontológico- constitucional de racismo, de
sorte a enquadrá-las na ordem constitucional de
criminalizar o racismo constate do art. 5º, inc. XLII,
da CF/88; b) seja declarada a mora inconstitucional
do Congresso Nacional na criminalização específica
da homofobia e da transfobia; c) seja fixado prazo
razoável para o Congresso Nacional aprovar legislação
criminalizadora de todas as formas de homofobia e
transfobia; d) caso o Congresso Nacional não legisle
sobre o assunto no prazo estabelecido pela Corte,
requer sejam efetivamente tipificadas a homofobia e
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a transfobia como crime(s) específico(s) por decisão
desta Suprema Corte (VECCHIATTI, 2013, p. 9496).
Já o Mandado Injunção nº 4733 foi impetrado
pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e
Transgêneros – ABGLT, em data de 10/05/2012,
não sendo conhecido pelo ministro relator Ricardo
Lewandowski. Após, o relator do caso passou a ser
o ministro Edson Fachin, o qual reconsiderou e
conheceu o Mandado de Injunção (NOTÍCIAS
STF, 2019).
Assim como na ADO 26, o Mandado de
Injunção também tinha por finalidade obter a
criminalização específica de todas as formas de
homofobia e transfobia, especialmente (mas não
exclusivamente) das ofensas (individuais e coletivas),
dos homicídios, das agressões e discriminações
motivadas pela orientação sexual e/ou identidade de
gênero, real ou suposta, da vítima (NOTÍCIAS STF,
2019).
Da mesma forma, o Autor também alegou
a mora do Congresso Nacional em legislar
criminalmente sobre a homofobia e a transfobia,
tendo em vista que a homofobia e a transfobia
constituem espécies do gênero racismo e que, por
isso, impõe a elaboração de legislação criminal que
puna tais ofensa (NOTÍCIAS STF, 2019).
Sobrevindo as duas ações a Suprema Corte,
por tratarem do mesmo conteúdo, foram votadas
conjuntamente pelo plenário do STF, com término
da votação em data de 13 de junho de 2019, conforme
manifestações apresentadas no tópico seguinte.
2.1 PRINCIPAIS TESES LEVANTADAS NOS VOTOS
DOS MINISTROS DO STF
O ministro Celso de Mello, relator da Ação
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 26,
apresentou seu voto em 19 capítulos, totalizando
155 páginas de argumentação, os quais se passam
a expor os principais pontos abordados (BRASIL,
2019).
Primeiramente, o ministro faz uma breve
constatação sobre a função contra majoritária do
Supremo Tribunal Federal que deve zelar sempre pela
autoridade e supremacia da Constituição Federal e
das leis da República (BRASIL, 2019).
No capítulo segundo, Celso de Mello faz um
breve levantamento dos argumentos do Autor da
Ação. Primeiro, o Congresso Nacional, diante sua
inércia por irrazoável lapso temporal, não atendendo
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as normas constitucionais (CF, art. 5º, XLI e
XLII), tem permitido graves ofensas aos direitos
fundamentais de grupos vulneráveis, visto que o
Poder Legislativo teria descumprido com o dever
constitucional de proteger tais grupos mediante
tipificação penal específica (BRASIL, 2019).
Segundo, a ação tem por fundamento de
que a homofobia e a transfobia caracterizariam
comportamentos submersível à noção de racismo,
mas que não foi abrangido pela Lei nº7.716/89.
Da mesma forma, a discriminação contra LGBT
também encontra respaldo na Constituição Federal
(Art. 5º, XLI) (BRASIL, 2019).
Por fim, a omissão do Congresso Nacional
teria gerado responsabilidade civil da União Federal
em indenizar as vítimas de homofobia e à transfobia,
por sua conduta negligente. O Senado Federal se
manifestou no sentido de que está tramitando um
Projeto Lei sob nº 515 de 2017, opinando pelo não
acolhimento dos pedidos do Autor (BRASIL, 2019).
O capítulo terceiro, nomeado de “Os
pedidos”, apresenta os pedidos do Autor da ação, os
quais já foram expostos no tópico acima do presente
estudo (BRASIL, 2019).
No capítulo quarto o ministro apresenta
definições e questões terminológicas sobre a sigla
LGBT, designação do sexo da pessoa, a ideia de
gênero e orientação sexual.
A Sigla LGBT é caracterizada pela diversidade
de integrantes, mas todos vulneráveis, de forma a
englobar a comunidade global das pessoas lésbicas,
gays, bissexuais, travestis, Transgêneros, intersexuais,
além de outras definidas por sua orientação sexual ou
identidade de gênero (BRASIL, 2019).
A designação do sexo da pessoa em homens,
mulheres ou intersexuais (características ambíguas),
de um aspecto exclusivamente biológico, partem
da verificação de fatores genéticos (cromossomos
femininos ou masculinos), gonadais (ovários ou
testículos), genitais (pênis ou vagina) ou morfológicos
(aspectos físicos externos gerais) (BRASIL, 2019).
Já a ideia de gênero diz respeito à forma
psicossocial que o indivíduo se identifica culturalmente
dentre a masculinidade ou feminilidade, podendo
coincidir ou não com o sexo designado (cisgênero
ou transgênero). A Orientação sexual, por sua vez,
vem a ser exercida por meio de relacionamentos
de caráter heterossexual (atração pelo sexo oposto),
homossexual (atração pelo mesmo sexo), bissexual
(atração por ambos os sexos) ou assexual (indiferença
a ambos os sexos) (BRASIL, 2019).
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No capítulo quinto o ministro relator aponta
que há determinados grupos políticos e sociais
que se voltam contra a liberdade existencial e à
dignidade humana da comunidade LGBT por puro
preconceito sobre a ”ideologia de gênero”, a qual
determina a forma estereotípica de masculinidade e
feminilidade, como por exemplo, “meninos vestem
azul e meninas vestem rosa”. A imposição desse
estereótipo à comunidade LGBT é incompatível com
a sociedade democrática, impondo uma restrição às
suas liberdades fundamentais e submetendo-os a
um padrão existencial heteronormativo, violando a
autenticidade de cada ser humano (BRASIL, 2019).
O sexto capítulo trata do pedido de condenação
do Estado por responsabilidade civil. Afirma o
ministro que não é cabida em processo de controle
concentrado de constitucionalidade, especificamente
na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão,
a concessão da tutela de caráter ressarcitório, seja
por interesse individual ou coletivo, pois a presente
via tem por finalidade única e objetiva a ordem
constitucional, não se vinculando a casos concretos
(BRASIL, 2019).
No capítulo sétimo o ministro entende que
o Supremo Tribunal Federal não pode, em sede de
controle abstrato de constitucionalidade, tipificar
delitos e cominar sanções de direito penal, pois é de
competência exclusiva do Parlamento a aprovação de
lei formal de natureza penal (BRASIL, 2019).
Já o capítulo oitavo apresenta um levantamento
histórico contemporâneo sobre a repressão,
intolerância e preconceito em virtude da orientação
sexual ou identidade de gênero das pessoas. Á época
em que Portugal impunha sua legislação sobre o Brasil
havia uma alta repressão contra os homossexuais, por
meio das Ordenações do Reino, podendo chegar à
pena de morte a prática de sodomia. Dessa forma, é
possível notar que desde o primórdio da História do
Brasil a homossexualidade sempre sofreu repressões,
fato que não pode mais ser tolerado, pois ninguém
pode ser privado ou sofrer quaisquer restrições de
direito por sua orientação sexual ou identidade de
gênero (BRASIL, 2019).
O capítulo nono aborda a violência praticada
contra a comunidade LGBT no Brasil, a qual tem
chegado a níveis catastróficos, sendo o país com o
maior índice de crimes desse tipo. Apresenta, ainda,
um levantamento de dados e notícias acerca do alto
nível de violência contra LGBT’s praticada por
racismo, preconceito e ódio. Tais fatos trazem à tona
uma “verdadeira banalidade do mal homofóbico
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e transfóbico”, pois as pessoas se sentem no direito
de cometer crimes contra outrem apenas por sua
orientação sexual ou identidade de gênero. (BRASIL,
2019).
O capítulo décimo faz uma análise sobre o
cabimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão para suprir a inércia legislativa diante
as previsões expressas no Art.5º, incisos XLI e
XLII da Carta Magna. O ministro Mello entende
que há manifesta omissão do Congresso Nacional
diante a obrigação jurídica de legislar sob mando
da Constituição Federal, fato que gera a mora do
Estado, sendo cabível a via judicial para este caso
(BRASIL, 2019).
No capítulo seguinte o debate se concentra
na falta de punição legislativa referente a atos de
descriminação ou violência contra a pessoa por
sua orientação sexual ou identidade de gênero.
Nesta ceara, aponta que o Poder Legislativo é o
único competente para efetivar os mandados de
incriminação do Art.5º, incisos XLI e XLII da
Constituição, contudo, há supressão legislativa de
30 anos (a partir da Constituição de 1988) e um
Projeto Lei tramitando há mais de 17 anos, sem
prazo para ser votado. Destarte, resta clara a omissão
por parte do Congresso Nacional, sendo a presente
ação totalmente justificável para o presente caso
(BRASIL, 2019).
O capítulo décimo segundo apresenta
soluções possíveis que devem ser adotadas para
suprir a mora do Congresso Nacional em legislar
sobre a criminalização dos atos tidos como
discriminatórios e atentatórios aos direitos de
liberdades fundamentais. Para tanto, duas soluções
são apresentadas: a cientificação do Congresso
Nacional para adotar as medidas necessárias em
prazo razoável; e o reconhecimento imediato de que
a homofobia e transfobia se enquadrem no conceito
de racismo previsto na lei7.716/89, a fim de tipificar
comportamentos discriminatórios e atentatórios
aos direitos e liberdades fundamentais dos LGBT’s
(BRASIL, 2019).
A mera cientificação da omissão ao Congresso
Nacional para que este possa suprir a mora não tem
surgido muito efeito. Desta forma, a fim de efetivar
a omissão legislativa, a Suprema Corte passou a
determinar um prazo razoável para que o Congresso
adote as medidas necessárias. No presente caso,
entendeu-se que o prazo razoável é de 12 meses para
o Senado Federal dar continuidade ao Projeto Lei
nº122/2006 de forma autônoma ao PLS 236/2012
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(BRASIL, 2019).
No entanto, mesmo com o prazo para suprir
a mora, as práticas de homofobia e transfobia devem
ter enquadramento imediato no conceito de racismo
previsto na Lei nº 7.716/89, mediante interpretação
conforme a Constituição, pois a noção de racismo
aborda uma dimensão cultural e sociológica,
abrangendo também as agressões injustas decorrentes
de discriminação ou de preconceito contra pessoas em
razão de sua orientação sexual ou de sua identidade
de gênero (BRASIL, 2019).
O capítulo décimo terceiro aborda a
necessidade de uma reação efetiva do Estado na
prevenção e repressão de atos de preconceito e
discriminação contra pessoas em razão de sua
orientação sexual ou identidade de gênero. Para
tanto, é inadmissível o Estado excluir a proteção
jurídica contra grupos minoritários, incumbindo, no
caso, a Suprema Corte velar e viabilizar os valores
da liberdade, da igualdade e da não discriminação a
comunidade LGBT (BRASIL, 2019).
O capítulo décimo quarto traz à tona a questão
da intolerância dirigida à comunidade LGBT. A
intolerância dirigida contra grupos minoritários vai
contra a concepção de regime democrático de direito,
pluralismo e dignidade da pessoa humana, pois é
dever de todos a aceitação e respeito à diversidade
das pessoas. Tanto é verdade que incitação ao
ódio contra qualquer pessoa ou grupo social não é
protegido pela liberdade de expressão, prevista na
Constituição. Corroborando com os fundamentos
ético-jurídicos no combate às intolerâncias, tem-se a
Conferência Internacional de Durban (2001), Carta
de São Francisco (1945) e Organização das Nações
Unidas (1948) (BRASIL, 2019).
O capítulo décimo quinto conflita a liberdade
religiosa com a repressão à homotransfobia. A
liberdade religiosa é reconhecida pela Constituição
Federal, de forma que o Estado não pode intervir
de forma prévia na livre expressão e transmissão
de idéias, respeitando o pluralismo e tolerância,
em decorrência da laicidade estatal. Contudo,
não se pode revestir uma ilicitude penal contra a
honra humana e protegê-la com fundamento na
liberdade de expressão, visando fomentar e estimular
a intolerância e ódio público, sendo que cada caso
deve ser analisado para verificar se houve a conduta
dolosa do agente ativo (BRASIL, 2019).
O capítulo décimo sexto retoma a função
contra majoritária do Supremo em efetivar a proteção
às minorias. Uma vez que o Poder Legislativo
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se abstém em legislar em defesa das minorias, o
judiciário assume tal função, pois precisa zelar
pelos mandamentos constitucionais de proteção aos
direitos, liberdades e garantias fundamentais das
minorias (BRASIL, 2019).
O capítulo décimo sétimo apresenta o
princípio da busca da felicidade, decorrente da
dignidade da pessoa humana. A busca pela felicidade
é interpretada como o direito de ir à busca do bemestar, devendo, para tanto, o Estado proteger e
viabilizar tal direito. Destarte, considerando que a
constituição dispõe que não deve haver preconceito
e quaisquer formas de discriminação, reconhece tal
princípio no presente caso (BRASIL, 2019).
O capítulo décimo oitavo apresenta uma
observação final sobre o dever de o Supremo
Tribunal Federal defender a Constituição. Como
dever, entende-se: velar pelos direitos fundamentais;
repelir condutas governamentais abusivas; conferir
supremacia a dignidade da pessoa humana; fazer
cumprir os pactos internacionais; e neutralizar
opressão estatal ou agressão privada. Do mais,
ressalta-se a importância em extrair das declarações
internacionais e dos direitos constitucionais
sua máxima eficácia para proteger os direitos
fundamentais da pessoa humana (BRASIL, 2019).
Por fim, o último capítulo traz uma conclusão
sobre o voto que conheceu em parte da ação e, nessa
parte, julgou procedente, atribuindo eficácia erga
omnes e efeito vinculante, a fim de reconhecer a mora
do Congresso Nacional que não cumpriu o mandado
de criminalização contido no Art. 5ª, incisos XLI e
XLII Constituição Federal, incorrendo em omissão
legislativa; para tanto, deve-se cientificar o Congresso
Nacional sobre sua mora, de forma que enquanto
não sobrevier uma lei específica que trate dos casos
de homotransfobia, aplica-se a Lei nº 7.716/89
a qualquer caso de homofobia e a transfobia, por
estarem contemplados no termo racismo (BRASIL,
2019).
O Ministro Luiz Edson Fachin, relator
do Mandado de Injunção 4733, apresentou seu
voto sob as premissas de que é atentatório ao
Estado Democrático de Direito qualquer tipo de
descriminação; o direito a igualdade independente
da identidade de gênero ou orientação sexual; há
mandado constitucional de criminalização de todo
e qualquer ato discriminatório contra os direitos e
liberdades fundamentais expressos na Constituição,
tendo em vista os tratados internacionais que o
país faz parte; a omissão legislativa em tipificar a
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discriminação por causa da identidade de gênero
ou orientação sexual é uma grave ofensa a justiça e
dignidade da comunidade LGBT; e, por fim, que a
discriminação por causa da identidade de gênero ou
orientação sexual afasta o sentido de igualdade entre
as pessoas (BRASIL, 2019).
Entende o ministro Fachin que a via do
Mandado de Injunção é adequada, visto haver
a previsão legal juntamente com o dever estatal
de legislar. Aponta, ainda, como fundamentos
legais o direito à dignidade e à igualdade, garantia
constitucional do Mandado de Injunção e mandado
de criminalização contra qualquer discriminação aos
direitos e liberdades fundamentais. Dessa forma,
votou pela procedência do Mandado de Injunção
4733, reconhecendo a mora do Congresso Nacional
e pela aplicação da Lei nº 7.716/89 enquanto o
Congresso Nacional não criar lei específica para punir
discriminação por orientação sexual ou identidade
de gênero (BRASIL, 2019).
O Ministro Alexandre de Moraes não
conheceu apenas o pedido inicial no que tange a
responsabilidade civil do Estado. Ressalta que a
presente Ação se encontra dentro dos parâmetros
constitucionais legais, pois há uma conduta positiva
da constituição que manda legislar e uma conduta
negativa do Poder Legislativo, omisso ao não punir
atos atentatórios à orientação sexual e à identidade
de gênero, com a edição de lei penal incriminadora
(BRASIL, 2019).
Quanto às divergências sobre o comando
constitucional específico de criminalização de todas
as condutas discriminatórias e atentatórias aos
direitos e liberdades fundamentais, inclusive em
relação a todas as formas de homofobia e transfobia,
entende que é notável a falta de proteção aos direitos
e liberdade fundamentais contra a discriminação
homotransfobia. Do mais, em um parâmetro
internacional, resta evidente a omissão legislativa
para efetiva proteção aos direitos e liberdades
fundamentais de toda a comunidade LGBT
(BRASIL, 2019).
Por fim, Moraes entende que apesar da mora
constitucional, não compete a Suprema Corte a
criação de um novo tipo penal para proteger os direitos
e liberdades fundamentais da comunidade LGBT,
competindo ao Judiciário apenas sua efetivação.
Contudo, a função hermenêutica da Suprema Corte
permite interpretação da constituição, de forma que
qualquer ato de discriminação por orientação sexual
e identidade de gênero deve ser punido nos termos
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da Lei 7.716/89, garantindo a igualdade de todos e
respeito à dignidade da pessoa humana (BRASIL,
2019).
O Ministro Luís Roberto Barroso começa seu
voto abordando conceitos sobre o tema, nos mesmos
termos do ministro relator Celso de Mello. Da
mesma forma, levanta dados sobre a alta violência
conta a comunidade LGBT. Destaca-se, portanto,
a função contra majoritária da Suprema Corte em
garantir os direitos das minorias (BRASIL, 2019).
A Constituição, por sua vez, acolhe a
criminalização da homofobia decorrente dos direitos
individuais e liberdades fundamentais. Desta forma,
entende-se pela aplicação imediata da incidência da lei
que disciplina o racismo, decorrente da interpretação
da Constituição, a fim de enquadrar a discriminação
por homofobia e transfobia na mencionada lei. Por
fim, acolhe o pedido para interpretar conforme a
constituição o Código Penal, no sentido de que se
a motivação do crime for homofobia, caracterizase motivo fútil ou torpe, caracterizando situação
agravante e qualificadora da pena (BRASIL, 2019).
A ministra Rosa Weber aduz que os direitos
e liberdades fundamentais das pessoas homossexuais
ou transexuais são amparados pela Constituição,
restando caracterizada a mora legislativa, visto que
a mera tramitação de projeto lei nas casas legislativas
não afasta a mora inconstitucional. Ainda, grupos
vulneráveis merecem a proteção do Estado para
atingirem um equilíbrio, pois devem ser tratados
de forma desigual, na medida de sua desigualdade
(BRASIL, 2019).
Conclui-se que o termo jurídico conceitual
de racismo deve abarcar a discriminação por gênero
e orientação sexual. Quanto à responsabilidade civil
do Estado e dos parlamentares, não são compatíveis
com presente ação, conhecendo em parte da Ação
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e
inteiramente do Mandado de Injunção, seguindo o
voto dos relatores (BRASIL, 2019).
O Ministro Luiz Fux conceitua a homofobia
como sendo quando o fato gerador do delito é a
motivação homofóbica, fato que se generalizou
atualmente, mesmo que houve uma diminuição
após o julgado que reconheceu a união homoafetiva.
Relembra, ainda, o caso de agressão física na qual
foi disparada uma lâmpada em um homossexual
(BRASIL, 2019).
A manifesta inércia legislativa faz com
que aja uma judicialização do caso, no sentido de
interpretação da legislação que trata do racismo a luz
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da homofobia. Nesse sentido, aduz que racismo se
dá contra seres humanos, independentemente de sua
cor ou orientação sexual. Por fim, julga conforme o
voto dos relatores (BRASIL, 2019).
A ministra Cármen Lúcia ressalta o princípio
da dignidade da pessoa humana, assim como os
direitos fundamentais, indicando que a manifestação
da Suprema Corte visa à eficácia imediata, protetiva
e cumprir norma constitucional mandatória a atos
discriminativos, que no caso manifesta-se pela dor
do grupo LGBT em não poder viver livremente por
mera intolerância e inaceitação de outros grupos que
acham superiores (BRASIL, 2019).
A Constituição impõe ordem ao legislador em
criminalizar atos atentatórios as liberdades individuais
e também assegura a igualdade entre todos. Desta
forma, caracteriza-se a inércia legislativa, a qual se
tornou uma verdadeira barbaria contra homossexuais
e transexuais (BRASIL, 2019).
O ministro Gilmar Mendes entende que
o termo racismo abordado pela Constituição
merece interpretação ampliada a fim incluir a
descriminalização contra as minorias. Aduz que a
orientação sexual e identidade de gênero devem
ser consideradas manifestação de uma liberdade
fundamental. Os direitos fundamentais englobam a
proteção insuficiente pelo Estado, conforme dados
alarmantes de violência contra a comunidade LGBT,
reafirmando a necessidade de atuação do Estado.
Nesse sentido, conclui que há mora do legislativo
contra atos discriminatórios à comunidade LGBT,
reafirmando que o projeto lei em tramitação no
congresso não supri a mora legislativa, afrontando
diretamente a legislação, necessitando da intervenção
do judiciário (BRASIL, 2019).
O Ministro Ricardo Lewandowski aborda
a importância dos direitos relativos à orientação
sexual e à identidade de gênero dentro dos direitos
à dignidade da pessoa humana, igualdade e
não discriminação, invocando os Princípios de
Yogyakarta. Destarte, ante a violência e preconceito
sofrido por esse grupo minoritária, necessário se faz
a criminalização específica de tais condutas, visto
ser expresso o mandamento constitucional nesse
sentido, expresso no art. 5º, XLI da Constituição
(BRASIL, 2019).
A omissão legislativa em criminalizar a
homofobia e transfobia pode ser entendida como
uma conduta política, ao invés de jurídica, vez que os
parlamentares, por muitas vezes, não querem por em
pauta assuntos polêmicos que podem comprometer
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

sua popularidade, deixando a deriva grupos oprimidos
em termos de desigualdade de gênero. Nesse sentido,
caracteriza-se a mora legislativa na criminalização
específica da homofobia e da transfobia (BRASIL,
2019).
Contudo, ainda que haja a mora legislativa,
apenas o Poder Legislativo pode criminalizar
condutas, conforme princípio da reserva legal
extraído do Art 5º, XXXIX da Constituição e
princípio da anterioridade. Desta forma, não
compete a Suprema Corte enquadrar tais condutas
na Lei 7.716/1989, votando pelo conhecimento
parcial e provimento também parcial, apenas para
dar ciência ao Congresso Nacional sobre a mora
legislativa (BRASIL, 2019).
O Ministro Dias Toffoli, presidente do
Supremo apresentou um breve voto, seguindo o
voto do ministro Ricardo Lewandowski, a fim de
reconhecer a mora legislativa, mas não enquadrando
a homofobia e a transfobia como crimes previstos na
Lei 7.716/1989 (BRASIL, 2019).
O Ministro Marco Aurélio entendeu que a
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão
e o Mandado de Injunção não são vias adequadas
para discutir o caso, julgando improcedentes as
ações. Acrescentou que compete ao legislativo
legislar sobre matéria penal, não podendo a Suprema
Corte interpretar a lei a fim de amplificar a aplicação
da lei. Por fim, entendeu que não há omissão do
Congresso em legislar sobre o assunto, visto não
constar expressamente na Constituição o dever de
legislar sobre crimes contra a homofobia e transfobia
(BRASIL, 2019).
CONCLUSÃO
Os relatores dos casos, ministros Celso de
Mello e Luiz Edson Fachin, reconheceram a mora do
Congresso Nacional em criminalizar especificamente
crimes praticados contra a comunidade LGBT, de
forma que enquanto não houver a criação de uma lei
específica aplicar-se-á a Lei nº 7.716/89.
Os ministros Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen
Lúcia, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes
votaram nos termos do Ministro relator Celso de
Mello e Edson Fachin.
O Ministro Luís Roberto Barroso votou nos
termos do Ministro relator Celso de Mello e Edson
Fachin, acrescentando que a homofobia se caracteriza
como motivo fútil ou torpe nos demais tipos penais
do Código Penal.
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Ricardo
Lewandowski
votou
pelo
conhecimento parcial e provimento também parcial
da ação, reconhecendo a mora legislativa, adotando
como medida dar-se ciência ao Congresso Nacional
para as providências necessárias. Em seu voto,
portanto, não se aplica a Lei 7.716/89 às condutas de
discriminação por orientação sexual ou identidade
de gênero.
O ministro Dias Toffoli votou nos termos
do ministro Ricardo Lewandowski. O Ministro
Marco Aurélio admitiu em parte a Ação Direta
de Inconstitucionalidade por Omissão, julgando
improcedente, e inadmitiu o Mandado de Injunção.
Desta forma, tendo em vista que o plenário
do Supremo Tribunal Federal é composto por 11
ministros, necessário se faz a maioria absoluta dos
votos (6 votos ou mais) para atuar em controle de
inconstitucionalidade, por determinação expressa do
Art. 97 da Constituição Federal.
No presente julgamento em conjunto da
ADO 26 e MI 4733, foi reconhecido por 10 votos a
favor e 1 contra, a mora do Congresso Nacional em
legislar sobre homofobia e transfobia. Por 8 votos a
3, o colegiado entendeu que ambas se enquadram
no artigo 20 da Lei 7.716/1989, que criminaliza o
racismo.
Conclua-se, portanto, correta a decisão
majoritária da Suprema Corte em conhecer e dar
provimento, ainda que parcial, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão e Mandado de
Injunção, tendo em vista que é evidente a mora
legislativa quanto ao mandado de incriminação
constitucional e que, em interpretação a Constituição,
a homofobia e transfobia devem se enquadrar
no termo racismo, a fim de aplicar a lei 7.716/89
enquanto o Congresso não legislar sobre o caso.
Já com relação à aplicação prática dessa
decisão, foi atribuído pelo Supremo Tribunal Federal
eficácia erga omnes e efeito vinculante ao julgamento
da ADO 26 e MI 4733. A eficácia erga omnes
traduza-se no fato de que a partir da publicação
(28/06/2019) da votação em sessão plenária, aplicase a todo país os diversos tipos penais definidos na
Lei de Racismo nº 7.716/89 a casos de homofobia e
a transfobia, qual seja sua forma de manifestação. Já o
efeito vinculante determina que os demais órgãos do
Poder Judiciário, em todas as esferas, devam seguir
o entendimento da Suprema Corte (Art. 102, §2 da
Constituição Federal), ou seja, os juízes de instâncias
inferiores também devem enquadrar a homofobia e
transfobia na Lei de Racismo.
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Dito isto, cabe ressaltar que a Lei nº 7.716/89
tipifica diversas condutas em que o racismo se
manifesta, tais como, não contratar em empresas
privadas, impedir o acesso a escolas, hotéis, bares,
restaurantes, comércios em geral, transportes
públicos. A partir da publicação do julgamento em
análise, a mencionada lei também passou a punir tais
condutas praticadas contra indivíduos decorrentes
de sua orientação sexual ou identidade de gênero.
A Lei nº 7.716/89 também tipifica em
seu Art. 20 o ato de “praticar, induzir ou incitar a
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou procedência nacional”, com pena de
reclusão de um a três anos e multa. Dessa forma, a
pratica, induzimento ou incitação a discriminação
ou preconceito contra integrantes da comunidade
LGBT, ou em razão de sua orientação sexual ou
identidade de gênero, também deve ser punida com
a mesma pena prevista nos demais casos.
Ressalta-se que o julgamento entendeu pela
aplicação das penas previstas na Lei nº 7.716/89
aos crimes de homofobia e transfobia, não se
enquadrando em condutas tipificadas no Código
Penal Brasileiro. Portanto, nada muda em relação aos
crimes contra e honra e injúria racial, por exemplo.
Em última análise, entende-se que é
extremamente necessário e relevante a referida
decisão para o país, tendo em vista ser uma forma,
ainda que provisória e não totalmente eficaz, de
efetivar a punição por atos discriminatórios por
orientação sexual e identidade de gênero, além de
coibir as agentes praticantes de tais condutas.
O que se espera com a referida decisão é uma
maior proteção do Estado em garantir os direitos
e liberdades fundamentais desta minoria LGBT, a
qual tem lutado cotidianamente para sobreviver e ter
seus direitos assegurados, mas que também tem sido
vítima de violência e opressão em proporções surreais.
Nas palavras de Castro (2019), “matam-se mais
homossexuais no Brasil do que nos 13 países onde
vigora pena de morte contra os LGBT’s. Inevitável
concluir que são mortes fruto do preconceito e da
intolerância.”
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa busca não somente
se exaurir ou se findar na discussão jurídica positivista,
mas objetiva-se demonstrar as consequências nas
hipóteses de aplicação da nova redação do artigo 225
do Código Penal, seria um progresso ou retrocesso a
mudança na titularidade da ação penal. O método
utilizado foi o dedutível de abordagem, atribui-se a
pesquisa bibliográfica e comparativa. O resultado é a
realização de uma análise minuciosa, confrontando
o novo regramento com as disposições anteriores
à reforma, tendo como consequência o strepitus
iudicii, que seria o escândalo do processo relacionado
aos fatos íntimos da vítima, devido a mudança da
titularidade da ação penal.
PALAVRAS CHAVES

Direitos Fundamentais; Direitos da Personalidade; Stripitus
iudicii.

ABSTRACT
The aim of this research is not only to
exhaust or end the positivist legal discussion, but to
demonstrate the consequences in the hypotheses of
applying the new wording of article 225 of the Penal
Code, would be a progress or backward change in
the ownership of criminal action. The method used
was the hypothetical-deductible, is attributed to

bibliographic and comparative research. The result
is a thorough analysis, confronting the new rule
with the provisions prior to the reform, resulting in
strepitus iudicii, which would be the scandal of the
process related to the intimate facts of the victim, due
to the change of ownership of the criminal action.
KEY WORDS

Fundamental Rights; Personality rights; Stripitus iudicii.

INTRODUÇÃO
No mundo jurídico é essencial o estudo sobre
determinadas mudanças em nosso Código Penal
Brasileiro, e a análise de progresso ou retrocesso da
polêmica mudança ocorrida em dezembro de 2018,
a lei 13.718-18 deu nova redação ao artigo 225 do
Código Penal. No quesito da titularidade da ação
penal, destaca-se que todos os crimes sexuais do
Capítulo I e II do Código Penal agora são de ação
penal pública incondicionada.
“Novas mudanças” no processo penal não
diminuem a quantidade de vítimas no sistema
criminoso. Retirar o direito de escolha da vítima
em escolher dar início a ação penal, revitimizar a
vítima durante todo o processo penal, sujeitá-la a
um sofrimento psíquico, não diminuirá o número
de estupros perante a sociedade.
Para elaboração do trabalho, utilizou-se do
método dedutivo de abordagem e foram adotados
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os métodos procedimentais de pesquisa jurídica em
livros, artigos científicos e revistas jurídicas.
Durante o presente artigo irei expor a
opinião, estudos e teses de grandes mestres/doutores
do Direito Penal Brasileiro. Para tanto. É muito
importante, realizar uma análise dos novos tipos
penais, de modo a esclarecer suas consequências e
hipóteses de aplicação.
1 DIREITOS DA PERSONALIDADE E A MUDANÇA
NA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL NOS
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL
A tutela jurídica dos direitos da personalidade é
de natureza constitucional, civil e penal. A República
Federativa do Brasil tem como fundamento; com
fulcro artigo 1º inciso III da Constituição Federal de
1988, a dignidade da pessoa humana.
A dignidade da pessoa humana engloba
diversos direitos, como os direitos fundamentais,
individuais. Os Direitos da personalidade são
inatos a todo indivíduo, e fazem necessários para
o desenvolvimento da dignidade da pessoa, nos
aspectos físicos, psíquicos e morais.
Na concepção de Cleide Fermentão, os
direitos da personalidade são reconhecidos como
direitos subjetivos - em razão de tal direito respeitar
a incidência da vontade do sujeito sobre a tutela
do seu interesse; protegidos pelo Estado, surgindo
um encontro jurídico entre o direito privado,
a liberdade pública e o direito constitucional.
É inegável a importância dos direitos da
personalidade para garantir o respeito à vida,
à liberdade, à honra, à dignidade, à integridade
física, ao nome, ao segredo, aos valores morais e
intelectuais, todos necessários ao desenvolvimento
da personalidade humana. (FERMENTÃO, 2006,
p.243)
Antes da mudança, em consequência da lei
13.718-18 , os crimes contra a dignidade sexual
eram crimes de ação penal pública condicionada
à representação do ofendido (maior e capaz) ou à
requisição do Ministro da Justiça.
Para Fernando Pedroso, o strepitus iudicii,
que seria a repercussão do fato ao caráter público da
ação penal, o que poderá ser mais prejudicial a vítima
do crime do que a persecução penal de seu autor. Por
essas razões, o Estado pondera seu interesse ao do
particular. Dada a intensidade do interesse particular,
o Estado condiciona a persecução penal à iniciativa
da vítima. (PEDROSO, 1978, p.64)
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A nova redação do artigo 225 do Código
Penal, a ação penal tornou-se ação penal pública
incondicionada. A mudança da titularidade da ação
penal retirou a liberdade de escolha e conveniência da
vítima da instauração da ação penal em decorrência
aos crimes contra a dignidade sexual. Ferindo assim,
a dignidade da vítima em todos os aspectos.
No aspecto físico – decorrente da violência
sexual, tendo a dignidade sexual corrompida, por
consequência trazendo traumas de diversas naturezas.
No aspecto psíquico - o escândalo provocado pelo
ajuizamento da ação penal, pode a vir originar
sérios problemas psíquicos, como a depressão
(doença da alma). Muitas vezes vítimas casadas (os),
que simplesmente não querem expor a violência
que sofreram, frequentemente por vergonha, por
medo de não serem aceitas por seus companheiros
(as), de serem excluídas (os) do convívio social, do
trabalho. No aspecto moral - Ferindo sua moral
perante a sociedade, sua honra subjetiva (sentimento
da própria dignidade) e honra objetiva (boa fama,
reputação).
Cleide Fermentão, alega que os direitos da
personalidade nascem e se extinguem com a pessoa.
A natureza jurídica dos direitos da personalidade
recebe o nome de direitos subjetivos privados.
Privados, porque têm seu âmbito de atuação limitado
às relações entre particulares. Qualquer lesão a um
bem personalíssimo provinda do Estado atingiria
um direito público subjetivo. São privados porque
servem apenas aos particulares, interessa ao titular, e
não ao Estado. (FERMENTÃO, 2006, p.257)
Logo, com a mudança da titularidade da
ação penal nos crimes contra a dignidade sexual,
os direitos da personalidade foram completamente
lesados pelo Estado, oprimindo assim, a dignidade
da vítima nos aspectos físicos, psíquicos e morais.
2 AÇÃO PENAL: CONCEITO E NATUREZA
JURÍDICA
De acordo com Pacelli a definição de ação
deveria anteceder a de processo, ao passo que a ação
qualificaria os meios de provocação da jurisdição, e
o processo seria o objeto administrado para tal fim.
Com base no dispositivo constitucional artigo 129,
inciso I e artigo 100 do Código Penal a regra é a ação
penal pública, a cargo do Estado. Admite-se também,
salvo quando a lei expressamente a declara privativa
do ofendido, quando os interesses particulares forem
violados. (PACELLI, 2018, p.97)
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Na concepção de Luiz Regis Prado, o direito
de ação consiste no direito subjetivo que resguarda
ao particular de ingressar em juízo, para a solução
de litígios. Destarte a proibição imposta pelo Estado
de fazer justiça com as próprias mãos que reside o
fundamento do direito de ação, (art5º, XXXV CF),
garantido como direito público, indeterminado,
genérico e abstrato. (PRADO, 2015, p.607)
Para Nicolitt, a ação é um direito subjetivo
público de exigir do Estado a tutela jurisdicional
expondo um anseio/desejo determinado em juízo, a
ação penal é uma pretensão punitiva ou de liberdade.
Sua natureza jurídica é de direito subjetivo público.
(NICOLITT, 2014, p.225)
Já para Badaró, o direito de ação não é só o
direito de ingresso em juízo, mas também não é um
direito que existe somente no caso de uma sentença
de procedência. O direito de ação está presente
em qualquer sentença de mérito, favorável ou
desfavorável. (BADARÓ, 2018, p.168)
2.1 INTERESSE DE AGIR

O interesse de agir, integra as condições
da ação penal. Para a comprovação do interesse
processual, é preciso a demonstração de que sem
o exercício da jurisdição, por meio do processo, a
pretensão não pode ser satisfeita. É muito óbvio, que
os crimes contra a dignidade sexual preenchem tal
requisito.
Na concepção de Badaró, o autor tem interesse
na demanda quando esta possa lhe trazer alguma
utilidade. O interesse de agir decorre da necessidade
mais a adequação. A prestação jurisdicional é
indispensável quando não se pode obter a satisfação
por outro meio, se não mediante o processo. Assim
o interesse de agir é sempre necessário pois o estado
não pode impor a pena senão por meio das vias
jurisdicionais. (BADARÓ, 2018, p.171)
Pacelli, no processo penal é necessário
mostrar-se a efetividade processual, desde a sua
instauração, interesse-utilidade. Em algumas
hipóteses o prazo prescricional art.109 do Código
Penal pela pena em abstrato, seria reduzido após a
sentença condenatória, outros casos antes mesmo do
início da ação penal (condições pessoais do agentecircunstâncias objetivas do fato). Em consequência,
é possível o requerimento de arquivamento do
inquérito ou peças de investigação por ausência de
interesse – utilidade – de agir. Porém, é fundamental
estar atento a Lei nº 12.234/10, que vedou a
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contagem do prazo prescricional entre a data do
fato e a data do recebimento da denúncia ou queixa
(art. 110, § 1º, CP), exclui a chamada prescrição
retroativa. (PACELLI, 2018, p.102)
Para Tourinho Filho, no Processo Penal
sempre haverá o interesse processual, pois o
Estado não consegue impor a pena senão através
do processo, assim o titular da ação deverá ter um
pedido idôneo, com argumentos que convençam
o magistrado. Caso contrário, o acusado poderá
impetrar habeas corpus, com fundamento no art.
648 I do CPP, por falta de “justa causa”, ante
a ausência do interesse processual. O pedido é
aceitável quando firmado em provas idôneas.
(TOURINHO FILHO, 2013, p.247)
Já para Nicolitt, o interesse de agir pode ser
representado em necessidade, utilidade e adequação. A
necessidade se deve ao fato de a satisfação do direito
só poder ocorrer com a intervenção do Estado, por
exigência legal ou porque a parte se nega a satisfazelo e a autotutela é vedada. A ativiidade jurisdicional
deve representar um resultado útil, deve produzir
alguma modificação no mundo ou na vida, resultado
prático. (NICOLITT, 2014, p.229)
2.1 LEGITIMIDADE DAS PARTES

A legitimidade das partes faz parte das
condições da ação. Refere-se à titularidade de um
dos interesses em litígio, o de promover a ação penal
(legitimidade ativa). Antes da mudança na titularidade
da ação penal em crimes contra a dignidade sexual, a
ação penal era pública condicionado à representação
do ofendido (maior e capaz) ou a requerimento do
Ministro da Justiça. Com a nova redação do artigo
225 do Código Penal a legitimidade para promover a
ação penal passou a ser apenas do Ministério Público
(ação penal pública incondicionada).
Para Badaró, geralmente, vigora a regra de
legitimação ordinária, direito próprio em nome
próprio (CPC, art. 18, caput, primeira parte).
Já na legislação extraordinária, há substituição
processual (CPC, art 18, caput, parte final), pede-se
direito alheio em nome próprio e na representação
direito alheio em nome alheio. Autor e réu devem
ser partes legítimas. Haverá ilegitimidade da parte
ativa se o Ministério Público oferecer denúncia
em crime de ação penal pública (salvo, ação penal
privada subsidiária). Assim, o Ministério Público é
o legitimado primário e o ofendido, o legitimado
subsidiário. (BADARÓ, 2018, p.173)
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Para Pacelli como regra, a atividade é
privativa do Estado - Ministério Público (ação
penal pública condicionada ou incondicionada
-art 129 I CF), e como exceções; atividades
subsidiárias ocorre quando há inércia estatal
e iniciativa do particular. A distribuição da
competência do Ministério Público, ocorre
segundo a matéria e segundo a prerrogativa de
função do agente, de acordo com a Constituição
Federal, logo ação penal perante a Justiça Federal
a competência será do Ministério Público Federal
e assim sucessivamente. Na concepção do autor, o
Estado assume a condição de tutor da ação penal,
tal como ocorre em relação à jurisdição, exercendo
a sua função no interesse muito mais preventivo
(função de prevenção, geral e especial, da pena) em
favor de benefício próprio ou mesmo da vítima do
fato delituoso (algumas vezes, em ações públicas,
inexiste). (PACELLI, 2018, p.104)
Na concepção de Nicolit, a legitimidade pode
ser classificada em ativa (autor) quem se afirmar
titular do direito e passiva (réu) quem é afirmado
como obrigado na relação jurídica de direito material.
Além, da legitimidade ordinária (quem se afirmar
titular de um direito e pleiteia em juízo, em nome
próprio, direito que declara ser seu) e legitimidade
extraordinária ( a lei autoriza que pessoa ou órgão
diverso do titular de direito esteja em juízo em nome
próprio pleiteando direito que afirma ser alheio).
(NICOLITT, 2014, p.228)
3 AÇÃO PENAL PÚBLICA

3.1. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA

Com o novo conteúdo do artigo 225 do
Código Penal, os crimes contra a dignidade sexual
passaram a ser de titularidade do Ministério Público
(ação penal incondicionada). Basta que a autoridade
tenha conhecimento dos fatos, independentemente
do ofendido (maior e capaz), para iniciar a persecução
penal, mesmo que tal ato venha a lesar ainda mais a
vítima do crime.
Para Nicolitt, a ação penal pública
incondicionada, é a regra com fulcro artigo 100 caput
do Código Penal. Do dever estatal resulta como regra
a obrigatoriedade do Ministério Público em promover
a ação penal diante de um ato tipificado como crime
(Princípio da Obrigatoriedade). Caso o Ministério
Público perceba que no caso concreto existe prova
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evidente do fato, deverá realizar a denúncia, não se
atribui ao Ministério Público a autonomia de escolha
acerca da oportunidade da iniciativa da ação penal,
quando constatada a presença de conduta ilícita, e
satisfeitas as condições da ação penal. (NICOLITT,
2014, p.238)
A peça inaugural é a denúncia e o titular
exclusivo é o Ministério Público, depois de
apresentada a denúncia o titular da ação não pode
mais voltar atrás (Princípio da Indisponibilidade). O
Ministério Público atua como substituto processual
da vítima devendo representar os seus interesses até
o final da ação.
3.2 AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA

A ação penal pública condicionada, referese à autorização da vítima ao titular exclusivo da
ação, para que possa propor a ação penal. É uma
condição para a procedibilidade. Antes da mudança
do artigo 225 do Código Penal, os crimes contra a
dignidade sexual, dependiam de representação. Que
seria, a manifestação de vontade do ofendido (maior
e capaz) ou de seu representante legal, para que fosse
possível propor a ação penal.
De acordo com Pacelli, em consequência
da denominação da doutrina de strepitus iudicii,
(escândalo provocado pelo ajuizamento da ação
penal), resguarda-se a vítima, a liberdade de escolha
e conveniência da instauração da ação penal, com
o propósito de abster a criação de novos danos em
seu patrimônio – moral, social, psicológico etc.
– diante de provável resultado negativo trazido
pelo conhecimento divulgado do fato criminoso.
(PACELLI, 2018, p.122)
O requerimento de instauração de inquérito
é suficiente para caracterizar a representação do
ofendido que será irretratável, depois de oferecida a
denúncia, de acordo com o artigo 25 do CPP.
A lei prevê prazo decadencial para o
oferecimento da representação do ofendido (maior
e capaz), previsto no artigo 38 do CPP, decairá
no direito de queixa ou de representação, se não
o exercer dentro do prazo de seis meses, contado
do dia em que vier a saber quem é o autor do
crime. Diferentemente da requisição do Ministro
da Justiça, prazo também previsto no artigo 38 do
CPP, que não prevê prazo decadencial para o seu
oferecimento.
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3.3 AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA

Baseia-se na autorização constitucional (art 5º
LIX) que possibilita à vítima ou seu representante
ingressar, diretamente, com ação penal por meio de
oferecimento da queixa-crime, em casos de ações
públicas, quando o Ministério Público ficar inerte,
deixar de oferecer a denúncia no prazo legal (art.46
CPP). A titularidade da ação penal não é da vítima.
Está prevista no artigo 29 do CPP, no 3º do art. 100
do CPP e no artigo 5º LIX da Constituição Federal.
Pacelli é totalmente contra a ação penal
privada; Nicolitt segue a mesma opinião, para os
autores em regra tal atividade é privativa do Estado,
através do Ministério Público, porém em situações
específicas reserva-se o direito à atividade subsidiária;
isto é, quando o Ministério Público permanece
inerte, assim caberá a iniciativa exclusiva do
particular. (PACELLI, 2019, p.124) (NICOLITT,
2014, p.240)
4 CRIME DE ESTUPRO PERANTE A LEI 12.015-09
A Lei 12.015/2009 acabou com o concurso
material entre as condutas anteriormente previstas
nos artigos 213 (estupro) e 214 (atentado violento ao
pudor) ambos do Código Penal. Agora, a junção em
um único tipo penal previstas no art 213 do CP. As
hipóteses de estupro de vulnerável (menor, incapaz,
doente mental), antes tratadas de forma genérica
pelos arts. 213 e 214 c/c o art. 224 do CP, estão
agora previstas no art. 217-A do CP (estupro de
vulnerável), com outras incriminações e/ou aumento
de penas.
A Jurisprudência majoritária entende que é
tipo misto alternativo. Pela nova Lei, tanto o estupro
art. 213, CP quanto o estupro de vulnerável art.
217-A, CP são crimes hediondos, na forma simples
ou qualificada.
Com a nova legislação o sujeito ativo ou
passivo do crime de estupro passou a ser tanto o
homem quanto a mulher, o estupro passa a ser
classificado como crime comum, prevalecendo o
princípio da Isonomia. Antes da Lei 12.015/2009,
o sujeito ativo do crime de estupro era apenas o
homem, crime próprio, exigindo do agente uma
especial qualidade de fato. Antigamente, na hipótese
de uma mulher obrigar um homem a manter com
ela conjunção carnal, não se aplicaria o art. 213 CP, a
mesma responderia por constrangimento ilegal, que
é delito subsidiário.
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Conclui-se, que a nova Lei 12.015/2009,
trouxe mais isonomia (exemplo: estupro, crime
comum), mais especificação dos tipos penais
(exemplo: 217-A CP) e senso de justiça aos crimes
provocados contra a dignidade sexual, antes da nova
lei denominados “crimes contra os costumes”.
A exclusão do estupro como ação penal
privada pela Súmula 608 STF “No crime de estupro,
praticado mediante violência real, a ação penal é
pública incondicionada”, na realidade se caracteriza
como uma típica súmula contra legem.
Assim, ainda há divergência entre a doutrina
e jurisprudência no sentido de que na violência ficta
ou presumida a ação será sempre penal privada. Não
fazendo sentido algum com o antigo conteúdo do
art. 225 CP (ação penal pública condicionada a
representação – maior e capaz), muito menos com a
nova redação do art. 225 do CP com a Lei 13.71818 (todos os crimes contra a dignidade sexual-ação
penal pública incondicionada).
A Súmula 608 do STF foi aprovada em
17.10.1984, alterando à fórmula processual da ação
penal no estupro. O estupro praticado com violência
real seria crime complexo, tendo entre os elementos
de formação o crime de constrangimento ilegal (art.
146 CP) de ação penal pública incondicionada.
Devido a incidência da regra do artigo 101 CP, que
regula o crime complexo, no qual revela que se um
dos delitos que a forma é de ação penal pública o
crime complexo também o será, ainda que contenha
regra específica relacionada a ele, proferindo que
ação penal é privada.
Logo, assim faz desaparecer o próprio
conteúdo que dava suporte à Súmula nº 608/STF,
fazendo com que a mesma se torne totalmente
inaplicável.
A ação penal é pública incondicionada, (art
225 CP) em decorrência de crimes contra a dignidade
sexual, logo nada justifica ainda o reconhecimento
da Súmula nº 608/STF, que por lógica não tem
mais eficácia e atualmente ainda divide opiniões de
juristas e doutrinadores.
5 DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS DA
PERSONALIDADE NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO
225 DO CÓDIGO PENAL: PROGRESSO OU
RETROCESSO?
Todos os crimes sexuais do Capítulo I e
II do Código Penal, agora são crimes de ação
penal pública incondicionada, a titularidade
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pertence exclusivamente ao Ministério Público,
independentemente se a vítima for maior e capaz. A
mudança do artigo 225 do CP em consequência da
lei 13.718-18, seria um progresso ou retrocesso ao
Direito Penal Brasileiro?
Os direitos da personalidade têm por
finalidade a proteção dos direitos indispensáveis à
dignidade e integridade da pessoa (aspectos físicos,
psíquicos e morais). Os direitos da personalidade
foram firmemente criados após 1948 com a
Declaração Universal de Direitos Humanos, em que
após a Segunda Guerra Mundial com o atentado
à dignidade humana, houve a conscientização da
importância dos direitos da personalidade no mundo
jurídico.
O legislador, retirou completamente o direito
de escolha da vítima, o Estado utilizando-se de seu
poder punitivo, há pune duplamente, triplamente.
A mesma, será exposta a um sistema falho, será
consequentemente revitimada inúmeras vezes no
sistema de justiça criminal brasileiro, que é mal
preparado no tratamento da violação sexual. Além,
da vítima ter de comparecer a um processo penal que
não era de seu desejo, a expondo a constrangimentos,
além do trauma já vivenciado; futuros problemas
psíquicos e morais, ausência de acompanhamento
psicológico, psiquiátrico por falta de recursos estatais,
devido a perda do poder de escolha jurídica da mesma.
O Direito à liberdade integra um dos direitos
fundamentais, com fulcro art.5º da Constituição
Federal. Os Direitos de 1º geração ou direitos de
liberdades tem por titular o indivíduo, são oponíveis
ao Estado, com a nova redação do artigo 225 do
Código Penal, o Estado tornou-se totalmente
responsável pela faculdade da vítima em optar ou não
por uma ação penal em consequência à crimes contra
a dignidade sexual. Antigamente, a regra geral era
ação penal pública condicionada à representação da
vítima e incondicionada nos casos de vulnerabilidade.
Com a ampliação da proteção da vítima (maior e
capaz), o direito individual de escolha, simplesmente
foi usurpado pela proteção Estatal, com a mudança
para ação penal pública incondicionada, titularidade
apenas do Ministério Público.
O Sistema de Justiça Criminal no Brasil
compromete a efetividade dos direitos fundamentais,
o conjunto comprovativo nos processos de estupro,
limita-se a prova pericial (laudo de exame de
conjunção carnal), testemunhal, ou muitas vezes
encerrando- se no depoimento da vítima. O Sistema
é débil, vulnerável, muitas vezes no reconhecimento
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do autor do crime, as vítimas são “influenciadas”
não apenas no sentido negativo, mas por falta de
capacitação, treinamento dos agentes públicos que
naquele momento representam o Estado, com “sede
de justiça” cobrados pela sociedade ou pela influência
midiática.
Ao decorrer do inquérito policial e do processo
penal, muitas vezes a vítima - em sua grande maioria
mulher, é constrangida por agente públicos - grande
maioria homens, em busca da verdadeira moral/
decência da vítima, que podem ser transformadas em
acusadas, “por não ter se dado ao respeito”, “por estar
usando vestimentas curtas”, “por ter provocado”.
Para Vera Regina Pereira de Andrade, o
julgamento de um crime sexual, especialmente o
estupro, tem como maior objetivo não o julgamento
de ato criminoso contra a dignidade sexual em sua
maioria vítima feminina, mas sim, um verdadeiro
julgamento entre a “reputação sexual” ao lado do
status familiar quanto a variável status social o é
para a criminalização masculina. Além do que, no
depoimento da vítima perde- se a confiabilidade
se a vítima não for considerada “mulher honesta”principalmente se forem prostitutas, de acordo com
a moral sexual patriarcal ainda válida no Sistema de
Justiça Criminal Brasileira e não é diferente com
vítimas crianças, cuja palavra também é “eivada” pela
falta de confiabilidade, desqualificam suas versões dos
fatos como fantasias lúdicas/infantis. (ANDRADE,
2007, p.60)
Pacelli discorda de Vera Regina Pereira de
Andrade, para o mesmo, a Lei nº 13.718/18 veio
em momento propício, pois alterou a configuração
das ações penais relativas a esses crimes, tornando-as,
públicas incondicionadas, o que para ele sempre foi
o mais correto e adequado à reprovação de condutas
tão graves. (PACELLI, 2019, p.166)
Conclui-se que o processo de revitimização
tem maior probabilidade de sucesso, devido a
ampliação estatal da proteção da vítima (maior e
capaz) e exclusão da liberdade jurídica de decisão.
Mudanças na legislação do Direito Penal,
no Processo Penal não diminuem a quantidade de
crimes perante a sociedade, retirar a liberdade de
escolha da vítima em escolher dar início a ação penal
a um crime tão bárbaro, de fato não solucionará o
problema. Ao contrário aumenta-se tal problema,
principalmente relacionados a dignidade da pessoa
(aspectos mental, social e moral) em consequência
do Stripitus iudicii, além de inúmeras vezes ser vítima
de um sistema fragilizado.
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Logo, a alteração legislativa é um retrocesso.
Seria necessário a evolução do sistema, e que tem como
maior objetivo a punição no lugar da socialização.
“In dubio pro reo” princípio jurídico da presunção
da inocência, é desconhecido e desrespeitado.
6 APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO
No Direito Processual Penal, a norma geral de
direito intertemporal está prevista no art 2º, CPP:
“A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem
prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência
da lei anterior. ” Princípio regit actum- aplicação
imediata, independentemente do tempo do crime. E
no Direito Penal, há a garantia constitucional de que
a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, art. 5º
XL, CF (aplicação imediata) e também nos termos
do art. 2º § único, CP.
A doutrina reconhece a existência das normas
mistas, ou normas processuais materiais. A lei
13.718/18 gerou novo conteúdo ao art. 225 CP,
alterando o seu caput e revogando o parágrafo único,
todos os crimes tipificados nos capítulos I e II do
título VI do Código Penal são de ação penal pública
incondicionada, independentemente da idade/
condição do ofendido.
A nova redação do art. 225 CP, refere-se a uma
circunstância especial de procedibilidade, (direito
processual penal), a representação submete-se a um
prazo decadencial (seis meses), terminado o prazo,
ocorrerá a extinção da punibilidade, pela decadência,
nos termos do art. 107, IV, do Código Penal (direito
material). Logo, é uma norma processual penal
material e a irretroatividade impõe-se (ou a ultra
atividade da lei revogada), pois, sendo determinação
penal mais gravosa deve ser analisado o princípio da
irretroatividade.
Para Tourinho Filho, quando há normas
processuais com excessivo conteúdo penal, devido
a dupla natureza, admite-se a retroatividade.
Assim, uma norma sobre representação (antes da
lei 13.718/18, crimes sexuais eram em regra ação
penal pública condicionada a representação- vítimas
maiores e capazes), assim se a representação não
for feita no prazo legal (prazo 6 meses, a partir
do conhecimento da autoria do crime), haverá a
decadência, que é causa extintiva de punibilidade,
nos termos do art. 107, IV, do Código Penal
(direito penal) logo, retroagem. Quando se trata de
representação, o prazo para seu exercício é contado
com fulcro art. 10 CP. Tratando-se de normas
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processuais materiais (híbridas) sua ultra atividade
é manifesta. (TOURINHO FILHO, 2013, p.178)
Badaró, quanto ao processo intertemporal,
o intérprete deverá verificar primeiramente se a
norma, ainda de que natureza processual, representa
garantia ou direito constitucionalmente assegurado
ao infrator. A regra de direito intertemporal deverá
ser a mesma aplicada a todas as normas penais de
conteúdo material, vedada a retroatividade da lex
gravior. Badaró, possui o mesmo raciocínio, uma vez
iniciada a instrução sob a vigência de lei anterior,
deverá ser ela ultra ativa até a sentença. (BADARÓ,
2018, p.209)
Já para Pacelli, no âmbito do direito
intertemporal a nova regra primeiramente,
somente se aplicará aos fatos ainda não ajuizados,
evidentemente. Quando proposta a ação penal
(privada ou pública) estará exercido o direito de
ação. A questão referente à legitimidade de parte diz
respeito ao direito de ação, do qual exercício se dá
no momento da propositura da ação. Feito isso, não
há como se pretender a alteração no polo ativo da
demanda. (PACELLI, 2019, p.173)
Logo, conclui-se que os crimes contra a
dignidade sexual, praticados antes da nova lei
13.718/18, de acordo com o art. 4º CP: “Considerase praticado o crime no momento da ação ou omissão,
ainda que outro seja o momento do resultado”.
O início da ação penal continua a depender da
representação da vítima maior e capaz, o novo art.
225 CP não retroage, ultra atividade da disposição
antiga.
CONCLUSÃO
Os direitos fundamentais e direitos
da personalidade amplamente tutelados pela
Constituição Federal, muito embora sejam
consolidados em nossa legislação, ainda necessitam
de amparo específico e de políticas públicas e sociais
concretizados a partir da preparação técnica dos
operadores do direito.
Evidencia-se assim que o direito a autonomia
jurídica da vítima foi usurpado pela proteção
estatal, o indivíduo por sua vez sofrerá a posterior
ridicularização pela exposição demasiada de sua
imagem e de sua moral subjetiva, devido a mudança
na titularidade da ação penal nos crimes contra a
dignidade sexual.
Demonstrando assim, as consequências nas
hipóteses da aplicação da nova redação do artigo 225
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do Código Penal, tendo como resultado o strepitus
iudicii, que seria o escândalo do processo relac ionado
aos fatos íntimos da vítima. Além, da usurpação dos
Direitos Fundamentais e Direitos da Personalidade
da vítima do crime.
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RESUMO

PALAVRAS-CHAVES

Preconceito; Direitos Humanos; Violência.

O presente artigo busca identificar o perfil
de homens preconceituosos, por meio de estudo de
casos de preconceito voltados à figura feminina no
âmbito jurídico da atualidade brasileira. O estudo
de casos permitirá estabelecer traços característicos
do perfil do indivíduo preconceituoso que cometem
este tipo de delito. Para um melhor entendimento da
origem do comportamento da pessoa preconceituosa,
foi realizada uma análise histórica e cronológica das
influências passivas e ativas comportamental da
sociedade, de relevância a este referente estudo. O
intuito da obtenção do perfil do preconceituoso,
é buscar formas de prevenção, que possibilitem
detectar o ser humano de risco comportamental para
sociedade ou grupos, não com a finalidade de punilo por suas crenças, mas sim reabilitá-lo antes de um
ato de crime de ódio e/ou intolerância. A reabilitação
do indivíduo preconceituoso é de suma importância,
e neste âmbito, foi proposto preventivamente a
aplicação de medidas socioeducativas e terapêuticas,
as quais serão apresentadas no decorrer deste artigo.
E, ainda, para a eficácia das proposituras, se exige
a implantação de indicadores que possibilitem o
monitoramento, avaliação, controle das ações, e
consequentemente a retro-alimentação, para ajuste
das ações e medidas, de forma a construir um
modelo dinâmico, e adequado as necessidades das
reabilitações do indivíduo identificado e da sua interrelação com a sociedade mutável.

ABSTRACT
This article will enable the identification of the
profile of the prejudiced, through the study of prejudice
cases focused on the female figure in the current Brazilian
legal framework. The respective case study will enable a
characteristic profile of the prejudiced active and passive
individual who commit this type of offense. For a better
understanding of the origin of the behavior of the prejudiced
person, a historical and chronological analysis of the passive
and active behavioral influences of the society, relevant to
this study was performed. The purpose of obtaining the
profile of the prejudiced, is to seek ways of prevention that
enable the detection of the human being with behavioral
risk to society or groups, not with the purpose of punishing
them for their beliefs, but rehabilitate them before an
act of hate crimes and intolerance. The rehabilitation of
the prejudiced individual is of paramount importance,
and in this context, it was preventively proposed the
application of socio-educational and therapeutic measures,
which will be presented throughout this article. And yet,
for the effectiveness of the propositions, it is required the
implementation of indicators that allow the monitoring,
evaluation, control of actions, and consequently the
feedback, to adjust the actions and measures, in order to
build a dynamic model, and the needs of the identified
individual’s rehabilitations and their interrelationship
with the changing society.
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INTRODUÇÃO
Ao longo da história da humanidade,
identificamos a existência de inúmeros indivíduos
com comportamento preconceituoso passivo e
ativo; passivo por alimentar ideias preconceituosas
e dissemina-las verbalmente, e ativos porque
praticaram efetivamente o ato de preconceito.
Inicialmente, foi realizada uma análise na história
da sociedade, para encontrar a origem da verdadeira
influência das opiniões e atos de preconceito contra
as mulheres.
De fato, ao buscarmos respostas sobre a
origem dos atos de preconceitos, contra a mulher nas
bibliografias existentes sobre o assunto, notoriamente
encontramos fatos abordados com relevância em
inúmeros trabalhos e teses, somente a partir da idade
antiga por volta de 500 a.c., onde nos deparamos
com estereótipos contra a mulher, revelando um
sistema patriarcal extremamente preconceituoso,
nas vozes de filósofos gregos, que faziam ataques as
capacidades físicas e intelectuais femininas.
Assim, o presente trabalho, buscou referências
mais antigas, por meio de estudos antropológicos,
ou seja, ciência das origens sociais e da evolução,
que por meio de suas investigações, traçaram o
desenvolvimento da humanidade, desde as origens
pré-histórica até o momento das mudanças
comportamentais humanas, que originaram os
estereótipos contra a mulher. Evelyn Reed, norteamericana pioneira na investigação do sexismo
incorporado às ciências naturais e sociais afirma que:
“Na sociedade primitiva, baseada na produção
coletiva, as mulheres sobressaíam como
seres produtivos e culturais. Ocupavam
uma posição de destaque nos assuntos
comunitários da tribo e não existia limitação
por parte dos homens para sua capacidade
intelectual ou sua liberdade sexual. Nesta
sociedade, os direitos eram iguais para todos,
e não existia a necessidade de um casamento
legal” (REED, Evelyn. O mito da inferioridade
da mulher. Editora Instituto José Luís e Rosa
Sundermann. São Paulo. 2008).

Portanto, uma mulher não necessitava
de um marido como meio de subsistência; era
economicamente independente como membro
produtivo da comunidade. Isto proporcionava às
mulheres, da mesma maneira que aos homens,
liberdade para seguir suas inclinações pessoais no
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campo das relações sexuais. A mulher podia optar
por permanecer durante toda a vida com o mesmo
marido, mas não existia uma obrigação legal, moral
ou econômica que a forçasse a isto.
Esta liberdade da mulher acabou com o
advento da sociedade de classes, da propriedade
privada e do casamento monogâmico. A partir,
do desenvolvimento desta sociedade mutável, a
mulher passou a depender do casamento como meio
de subsistência, onde o pai da mulher entregava
ao homem que havia casado com sua filha, uma
propriedade chamada “dote”. E na idade antiga,
os atenienses ofereciam um dote “para induzir os
homens a casar com suas filhas e toda a transação do
casamento grego se baseava neste dote”, diz Briffault.
E completa que o dote era o ponto crucial para a
“elaboração jurídica da instituição matrimonial”.
A mulher se converteu em propriedade do marido
junto com este dote: ficava obrigada a submeter
seu corpo e seu cérebro, seu útero e seus serviços
domésticos à disposição do marido. Nesta transação
matrimonial, a mulher cedia o controle sobre seu
corpo — e também sobre sua mente — convertendose de “corpo e alma” em propriedade do marido, que
tomava as decisões importantes e decidia tudo em
seu nome, controlando-a e a sua descendência.
Estes aspectos colocam em evidência o
fundamento econômico da instituição de onde se
origina a degradação da mulher, e consequentemente
a concepção do estereótipo feminino causados pelas
influências passivas e ativas comportamental da
sociedade de classe, e o qual balizará este trabalho
no entendimento e identificação das características
do indivíduo preconceituoso nos estudos de casos
selecionados de violência de gênero.
1 VISÃO HISTÓRICA – A ORIGEM DO
PRECONCEITO CONTRA AS MULHERES
A história da humanidade tem seu início com
o aparecimento do ser humano na era pré-história, a
qual se divide em dois grandes períodos, denominados
como idade da pedra e idade dos metais. Ainda de
acordo com Navarro em sua obra “A evolução dos
materiais”, publicada em 2006, a Idade da Pedra se
subdivide em período Paleolítico e Neolítico.
No primeiro período da história humana não
existiam povos independentes nem estados, e os
homens viviam em pequenos grupos, clãs ou tribos.
Este período é conhecido como a época da sociedade
primitiva. (Manfred,1968).
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Figura 01: Distribuição cronológica incluindo a Idade
da Argila segundo Stevanovic.

Segundo Manfred, a sociedade primitiva
baseada no sistema, dito matriarcal, durou
milhares de anos, coincidindo com os períodos
Mesolítico e Neolítico, conforme mostra a figura 01,
compreendendo da Idade da Pedra até ano de 4.500
A.C, denominada Idade da Argila, representando
um grande momento do desenvolvimento da
Humanidade.
Reed em 1954, relata em seus estudos, que a
sociedade primitiva matriarcal tinha sua vida social
organizada e dirigida pelas mulheres. A direção
social das mulheres na sociedade primitiva não
estava fundada sobre a opressão do homem. Ou seja,
a sociedade primitiva não conhecia desigualdades
sociais, inferioridades ou discriminações de qualquer
espécie. Estava fundada sobre uma base de completa
igualdade. Portanto, de fato, através da direção das
mulheres, os homens passaram de uma condição
atrasada a um papel social e cultural mais elevado.
Nesta sociedade primitiva, longe de ser vista como
um sofrimento ou um símbolo de inferioridade, a
maternidade era considerada um grande dom da
natureza, ela revestia as mulheres de poder e prestígio,
fundamentada na capacidade do sexo feminino ser
dotada com órgãos e funções procriadoras.
Robert Briffault, retrata em seu livro The
Mothers, que através do dom da maternidade gerados
pelo amor da concepção destas mulheres primitivas,
e dos seus cuidados em alimentar e proteger seus
filhos, foi possível a transição da humanidade, do
reino animal ao humano.
Ainda, Marx e Engels demonstram que
a maternidade primitiva impulsionou a espécie
humana ao trabalho, e sobre a fusão da maternidade
com o trabalho, fundou-se, na verdade, o primeiro
sistema social. Nesta primeira época, o trabalho era
dividido entre o macho e a fêmea (as crianças davam
sua contribuição assim que possível: as meninas eram
educadas para trabalhos femininos e os meninos
para trabalhos masculinos). Esta divisão de trabalhos
determinava uma diferenciação entre os sexos nos
métodos e na maneira de recolher comida.
Os homens eram caçadores, com ocupação
de tempo integral que os mantinha longe do
acampamento durante períodos longos, ocasionando
sua ausência na sua comunidade, e isto, o impedia
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de participar nos principais trabalhos na tribo. As
mulheres se ocupavam de toda administração do
Clã, e desenvolviam todas as atividades primárias e
essenciais para a sobrevivência, as quais envolviam o
recolhimento dos produtos vegetais do campo e das
proximidades das habitações, o que propiciou a elas,
o descobrimento de técnicas primitivas do cultivo da
terra, e posteriormente realizaram a domesticação dos
animais, os quais auxiliavam nos trabalhos agrícolas.
Outras mudanças conquistadas pelas mulheres
foram o uso do fogo, dando o início sistemático do
cozimento dos alimentos. As mulheres primitivas
foram a cabeça do desenvolvimento de técnicas para
trabalhar a pedra (perfurar, alisar e polir), descobriram
o serviço de entrelaçamento de fibras, desenvolveram
as técnicas de curtume e conservação das peles de
animais, técnicas do uso do barro com produção de
utensílios, e inclusive técnicas de construção para
abrigo da tribo. Enfim, as mulheres não eram apenas
uma experiente trabalhadora da sociedade antiga,
mas também se ocupava de trabalhos duros e pesados.
Através do estudo de Reed (2006), vêse que com o aperfeiçoamento das técnicas de
agricultura, e domesticação dos animais, a caça
se tornou socialmente dispensável, e deixando os
homens livres para participarem da vida cultural e
industrial da comunidade. No primeiro período de
sua emancipação, os homens eram menos capazes do
que as mulheres nas atividades produtivas primárias
da comunidade, e se limitavam no corte das ervas
daninhas e no preparo do terreno para o cultivo
que era realizado pelas mulheres, e se limitavam
no corte de árvore e armazenavam madeira para as
construções, pois a técnica de construção eram das
mulheres.
Após um período, os homens começaram a
trabalhar na construção propriamente dita, assim
como cuidarem dos animais e dos filhos. Mas, ao
contrário das mulheres, os homens não tiveram que
começar do princípio, e partir do conhecimento
primário das mulheres, conseguiram aprender não
só aquelas atividades que exigiam uma certa destreza,
mas realizaram grandes melhoras no que diz respeito
aos utensílios de trabalho, móveis e tecnologia em
geral. Na agricultura se incrementou notavelmente
com a invenção do arado o uso de animais já
domesticados. Durante um breve período de tempo,
em termos históricos, a divisão do trabalho entre os
sexos foi uma realidade.
A partir da Revolução Agrícola, Reeds
(2006) conta que, homens e mulheres, juntos,
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aumentaram o bem-estar social e consolidaram as
primeiras povoações sedentárias, que divide a época
da colheita da época da produção, o que assinala o
desenvolvimento de um novo sistema social e uma
inversão da liderança econômica e social dos sexos.
Estas novas condições de vida, são marcadas pela
abundância de alimentos necessários para uma
população crescente, oriundas das novas relações
produtivas. A velha divisão do trabalho entre os
sexos foi substituída por uma nova divisão social do
trabalho. O trabalho agrícola se separou do trabalho
industrial urbano e o trabalho manual do trabalho
intelectual. E as atividades femininas passaram
gradualmente para os homens.
Em seus estudos antropológicos, Childe
identificou que os homens realizaram arte artesanal
feminina de modelar os vasos, sendo este um
dever familiar, como o de cozinhar ou tecer. O
início da Idade do Metal se deu com os homens se
apoderando dos fornos inventados pelas mulheres e
os transformando em fráguas e forjas para fundir os
metais brutos e obterem cobre, ouro e ferro, esta fase
foi marcada como a aurora da idade do homem.
Assim, Reeds explica, que as mesmas causas
que levaram à emancipação do homem, também
conduziram à queda do matriarcado e à escravização
da mulher. No momento em que o homem se
apropriou dos meios de produção, a mulher foi
relegada exclusivamente a suas funções biológicas
de mãe, e lhe foi negada toda forma de participação
na vida social produtiva. Com a instituição da
sociedade de classe, e em detrimento do matriarcado,
emerge o patriarcado. E, ainda de acordo com
Reeds, esta desigualdade entre os sexos caracterizado
nos primórdios do patriarcado, a qual possibilitou
a inferioridade da mulher e elevou o homem, foi
produto de um sistema social, que causou a criação
de um estereótipo da mulher, que proporcionou
ao longo de 2000 anos da história, inúmeras
desigualdades,
inferioridades,
discriminações
e degradações, privando o sexo feminino de
desenvolver o seu intelecto.
Por esta razão, a sociedade de classes se
caracteriza essencialmente pela dominação masculina,
que foi difundida e perpetuada pelo sistema da
propriedade privada, pelo Estado, pela Igreja e pelas
instituições familiares que servem aos interesses
patriarcais. Com base nesta situação histórica
divulgou-se o mito da pretendida superioridade social
do sexo masculino em detrimento ao feminino. Por
isso não é científico desejar discutir a superioridade
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do homem ou da mulher sem levar em conta a
experiência histórica. No transcurso da história,
assistimos a uma grande inversão na superioridade
social dos sexos. O papel dirigente pertenceu
primeiro à mulher, biologicamente dotada pela
natureza; posteriormente foi tomado pelos homens,
socialmente dotados pelas mulheres. Entender estes
fatos históricos significa evitar cair na armadilha de
valorizações arbitrárias baseadas somente em instinto
e pré-julgamentos. E compreender, que isto significa
destruir o estereótipo que faz das mulheres seres
naturalmente inferiores.
Com o decorrer dos séculos, a mulher
continuou sendo alvo de preconceito, através
de condutas desiguais, sendo vista como frágil,
submissa ao homem, vítima de violência física,
sexual e psicológica. É encontrado na Bíblia Sagrada
Cristã, no livro de Gênesis, que a mulher sucumbiu
à serpente. Esta passagem resultou em uma grande
culpa jogada nas costas da mulher, pois por muito
tempo os cristãos a viam como “àquela que nos
impossibilitou de viver no paraíso”. Como se não
bastasse a religião cristã colocar a mulher neste nível
de submissão, o hinduísmo enxerga o nascimento de
uma mulher como gasto econômico e no decorrer de
seu crescimento são postas em posições degradantes,
sendo frequentemente vítimas de violência física,
psicológica e sexual.
A época da Grécia Antiga é vista com
bons olhos em razão da grande quantidade de
pensamentos filosóficos e artísticos que foi agregado
ao conhecimento humano, todavia a pólis Atenas
foi um cenário de grande misoginia, onde a mulher
era proibida de possuir propriedades ou administrar
negócios, participar de debates públicos e políticos,
assim como em presenciar os rituais aos deuses. Essas
atividades eram permitidas apenas aos homens, que
eram os tutores de suas esposas, ou de mulheres
parentes que não eram casadas.
Com o passar do tempo a sociedade foi cada
vez mais aderindo à ideia de que a mulher é um
objeto que pertence ao homem, devendo obedecer
ao que é estabelecido por eles, portanto não possuíam
direitos, eram usadas apenas para procriar, e deveriam
zelar pelo lar.
No século XIX temos a primeira conquista
da mulher no âmbito de direitos, onde passa a ser
permitida a trabalhar, mas com o salário inferior
ao do masculino nas mesmas funções. O direito ao
voto e de ser eleita veio após um tempo, em 1932.
Na Constituição Federal de 1934 teve a primeira
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previsão de “igualdade entre os sexos”. No entanto
ocorriam contradições, precisando ainda sofrer
alterações.
Em 1977 teve a promulgação da lei do divórcio,
facilitando para as vítimas de violência doméstica se
afastarem de seus agressores, colocando um fim em
seu casamento. O título de cidadã e trabalhadoras
foi assegurado apenas com a Constituição Federal
de 1988, onde também se deu início ao Conselho
Nacional de Direitos da mulher, juntamente com
diversas declarações de igualdade entre os seres
humanos.
2 O PRECONCEITO CONTRA A MULHER NO
ÂMBITO LEGAL
A legislação brasileira é ampla quando se trata
de direitos do cidadão, portanto existe muita luta
para que eles sejam respeitados.
Em 2015, a presidente Dilma Rousseff
sancionou a lei do feminicídio, Lei nº 13.104/2015,
que trouxe alteração para o artigo 121 do Código
Penal Brasileiro, incluindo mais um parágrafo,
qualificando o feminicídio como crime hediondo.
A lei de feminicídio é mais um reflexo do
preconceito com as mulheres. Veja bem, é necessária
uma lei para protege-las da violência do ser humano,
ou melhor dizendo, do ódio presentes nas pessoas.
A ONU Mulheres em parceria com o governo
brasileiro publicou “Diretrizes Nacionais para
Investigar, processar e Julgar com Perspectiva de
Gênero as Mortes Violentas de Mulheres
– Feminicídios”. Com o objetivo de assegurar
os direitos humanos às vítimas deste crime, onde são
propostas formas para se agir diante do feminicídio
e violência contra a mulher, sendo no âmbito
doméstico ou fora dele.
Uma pesquisa realizada e publicada no dia 29
de abril de 2019, pelos jornalistas Cíntia Acabava e
Léo Arcoverde da G1 e Globonews com o objetivo
de chegar a um índice de homicídios e Feminicídios
cometidos em São Paulo apresentou um resultado
alarmante. Apenas no 1º trimestre de 2019 houve um
aumento de 76% de mulheres vítimas de feminicídio
e uma queda de 18% de homicídios com vítimas do
sexo feminino.
Com o resultado alarmante desta reportagem
é possível enxergar que o fato de uma lei existir
caracterizando como conduta ilícita não influencia
os agressores a parar, possivelmente até incita
mais ódio com uma ideia de privilégios. A lei de
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

feminicídio é ótima, mas sozinha não fará com que os
gráficos mostrem uma diminuição, é necessária uma
reabilitação para prevenir mais violência e mortes.
A legislação que dispõem quanto ao feminicídio,
Decreto-Lei nº 2.848/40 tem fundamentação em
princípios que regem à vida humana, impondo ao
governo deveres para com a sociedade, passível de
condenações nas cortes internacionais, respondendo
por omissão, responsabilidade e demais outros
motivos que se mostrarem cabíveis.
O princípio da dignidade da pessoa humana
está previsto na Declaração Universal de Direitos
Humanos que foi criada pela ONU em 1948, vemos
que esta declaração possui a intenção de proteger
os grupos de pessoas, e sempre está afirmando que
todos somos iguais, uma forma de tentar ensinar
que realmente não há diferenças entre os seres
humanos. Na Constituição Federal de 1988, a
dignidade da pessoa humana é citada no artigo 1º,
III, e confirmando que ela é um dos fundamentos
do Estado brasileiro. Há grande dificuldade na hora
de se criar um conceito jurídico para este princípio,
pois abrange diversas concepções, por isso vê-se em
relação à ideia que deseja passar e proteger. O seu
sentido versa quanto ao valor, em latim dignitas, que
significa virtude, honra e consideração. Portanto
é englobado neste princípio a moral, o respeito da
pessoa.
A igualdade entre os cidadãos também é
estabelecida na Constituição Federal de 1988, se
encontra no artigo 5º, I. Esta previsão apresenta a
todos que:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindose 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; ”
(Constituição Federal de 1988 da República
Federativa do Brasil).

Com esta previsão legal na Constituição
Federal em suas cláusulas pétreas, vemos que é de
suma importância deixar claro que é do interesse do
Estado manter a igualdade e harmonia entre os seus
cidadãos, de forma que ninguém fosse oprimido.
Uma grande mulher que teve uma infeliz
história com seu ex-marido, mas muito importante
a ponto de influenciar fortemente, diria até causar a
criação da lei 11.340 de 2006, é a Maria da Penha
Maia Fernandes, atualmente com 73 anos. A lei é
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chamada popularmente de “Lei Maria da Penha”.
O casamento de Maria foi repleto de violência, seu
marido, Marco Antonio, frequentemente a batia,
mas em 1983 a situação piorou. Enquanto ela
dormia Marco tentou encenar um assalto, e desferiu
um tiro em sua esposa, o que a deixou paraplégica.
Não satisfeito com o ocorrido, ainda no mesmo
ano, tentou eletrocuta-la e afoga-la enquanto Maria
tomava banho. O judiciário ignorando a gravidade
da situação, demorou 19 anos para condená-lo pela
prática destes crimes, faltando apenas 6 meses para a
sua prescrição. Em outubro de 2002, Marco Antonio
foi preso, no entanto após dois anos já estava em
liberdade, tendo cumprido apenas um terço da pena.
Este caso chegou ao conhecimento da
Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos (OEA) e então
houve um marco na nossa história, pois foi o primeiro
a ser realmente chamado de violência doméstica.
Gabriela Athias, em sua coluna da Folha de São
Paulo em 2001, publicou a condenação do Brasil
pela OEA por negligência e omissão no referido caso
de Maria da Penha. Esta situação divulgou ao povo
brasileiro e internacional a forma como os direitos
das mulheres é visto, ignorado e desrespeitado pelo
governo.
A decisão da comissão argumenta que o
Estado brasileiro descumpriu dois tratados de que
é signatário: A Convenção Americana de Direitos
Humanos e a Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a
Mulher (Convenção de Belém, 1993).
Após toda a batalha para ser ouvida e obter
justiça, em 2006 foi sancionada a Lei 11.340 pelo
então presidente Luiz Inácio. Esta lei abrange todos
os tipos de violência que podem ser praticados contra
a mulher dentro do ambiente doméstico, psicológica,
física e sexual. A diferença entre a Lei Maria da Penha
e a do Feminicídio se encontra nitidamente nos casos
em que as medidas protetivas e a efetividade da Lei
11.340/06 forem falhas.
3 A IDENTIFICAÇÃO DO AGRESSOR DA MULHER
Dos tempos primórdios a atualidade do século
XXI, a professora Doutora Alice Bianchini em sua
obra “Quem é o agressor da mulher brasileira? Com
a palavra, a vítima”, Jamile Santana da G1 com sua
reportagem apresentando o índice de agressores de
mulheres em Mogi das Cruzes e Suzano, Lourdes
Bandeira em seu artigo com Marcela Amaral
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“Violência, corpo e sexualidade: um balanço da
produção acadêmica no campo de estudos feministas,
gênero e raça/cor/etnia” de 2017, e demais outros
estudiosos confirmam que o namorado, marido ou
antigos companheiros, são os grandes agressores
e assassinos das mulheres. Segundo o relatório
das Nações Unidas (ONU) publicado em 2016 e
disponível no site da ONU Brasil, a terra brasileira
é o quinto país que mais mata mulheres no mundo
simplesmente por serem mulheres. Em 58% destes
casos o assassino é o companheiro, frequentemente
homem. Todos os anos chega à margem de 50 mil
mulheres mortas no mundo por companheiros
passados ou atuais, pais, irmãos e dentre outros
conhecidos próximos.
Diante de uma análise em seis casos que
ocorreram no Brasil, todos os agressores/assassinos
são antigos ou atuais companheiros.
No primeiro caso coberto pelo jornal BEM
PARANÁ, e pelo G1 vemos Jocileine que foi morta
pelo seu ex-marido, Sidnei, delegado aposentado.
A mulher já havia impetrado medida protetiva
contra seu ex-marido. No entanto, ele invadiu a
casa, discutiu com sua ex-mulher e atirou contra ela.
No momento do crime, os filhos do casal estavam
presentes na casa. Os vizinhos ouviram os barulhos
e chamaram a polícia, todavia quando chegaram ao
local, Jocilene já havia falecido. Após ter assassinado
sua ex-mulher, ele se dirigiu à casa do amigo, onde
estava ficando e se matou com um tiro na cabeça.
Sidnei, em relatos de parentes e amigos próximos,
possuía problemas com alcoolismo, depressão e não
aceitava o término do casamento com Jocilene. A
Polícia não disponibilizou a razão da aposentadoria
de Sidnei.
Com o segundo caso, nos deparamos com
Edna que foi assassinada pelo ex-namorado com uma
facada. Anderson, o assassino era seu ex-namorado,
ele invadiu a casa de sua ex-namorada e a atingiu na
perna com uma facada. Ela não resistiu ao ferimento,
e veio a óbito. No mesmo local, estava o seu atual
namorado, que começou uma briga física com o
criminoso. Ocorre que Edna já possuía medida
protetiva contra Anderson, e independente disto
acabou sendo assassinada.
O cenário do próximo caso se passa em
Lindoeste, oeste do Paraná, e foi apresentado pelos
jornais RIC Mais e Terra Notícias. Sandra estava
discutindo com seu marido em sua casa com o bebê
de um ano no colo, quando ele sacou uma arma e
atirou nela, dois tiros foram no peito, ela caiu no
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chão e derrubou o filho, o marido atirou na cabeça
da mulher. Ela foi assassinada a sangue frio em
frente aos seus quatro filhos. A polícia foi acionada,
mas quando chegou, Sandra já havia morrido. A
vizinhança confirma que o relacionamento dos dois,
era conturbado, pois o marido era muito ciumento.
A irmã da vítima a descreve como uma pessoa boa,
alegre e independente do marido. Disse, também,
que a irmã se queixava de brigas com o marido,
inclusive o fator mais frequente era o ciúme que o
homem tinha. A filha mais velha do casal contou
que no momento do crime, a mãe estava trocando
mensagens no celular.
No quarto caso, visualizamos Aline, que sofreu
70 facadas de seu ex-namorado, após chegar em casa
do trabalho. O suspeito não aceitava o término do
relacionamento, e estava com ciúme em razão de
uma suposta traição, portanto seguiu a ex-namorada,
descobriu o seu endereço e invadiu a casa pela janela
para tentar matá-la. O ex-namorado já havia sido
condenado por lesões corporais em Aline, inclusive
o delegado responsável pela investigação, afirma que
o homem também foi acusado anteriormente por
agressões contra uma mulher com quem se envolveu
antes de Aline. A amiga da vítima informou que ela
se queixava muito de seu relacionamento, que as
agressões eram frequentes, e que ela não o apresentava
para as pessoas. Aline sobreviveu e ficou internada
por um tempo a fim de se recuperar do ocorrido. Este
quarto caso foi apresentado por Marcelo Martins,
repórter do Gaúcha ZH.
Para o quinto caso foi usado os jornais EL
PAÍS, onde fizeram diversas matérias acerca deste
evento. Nos deparamos com um crime que assustou
toda a população brasileira. Elaine Caparroz trocou
mensagem com Vinicius por 8 meses, com o passar
do tempo decidiram planejar um encontro no
apartamento dela. Após a janta, Elaine conta que foi
perdendo os sentidos e se deitaram no sofá.
De madrugada, Elaine acorda sendo agredida
por Vinicius, ela se viu presa neste pesadelo, enquanto
gritava pedindo socorro. Durante o espancamento,
ela desmaiava e quando acordava, o agressor voltava
a espanca-la. Durante a agressão, o segurança foi ao
apartamento e bateu na porta, e saiu após ouvir uma
ameaça de Vinicius. Por isso, o segurança, Jucilei
ligou para a polícia. Após ter agredido Elaine por
quatro horas seguidas, a ponto de deixa-la a beira da
morte, Vinicius saiu do apartamento, e foi barrado
pelos seguranças na portaria, onde esperaram pela
polícia.
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Enquanto isso, a enfermeira Tatiane,
amiga de Elaine, foi informada do ocorrido pelo
segurança, então ela foi socorrer a vítima, quando a
encontrou totalmente destruída e despida no chão.
A enfermeira conta que gritava e batia nas portas dos
apartamentos pedindo ajuda, e recebia um “Calma,
a polícia está vindo”. Após a chegada do SAMU e
polícia, Elaine foi levada com urgência à UTI, em
razão de fraturas pelo rosto, além da necessidade de
cirurgia reparadora. Depois de recuperada, ela conta
que acredita ter sido dopada pelo seu agressor.
O agressor Vinícius Serra já apresentava
comportamento agressivo antes deste caso com
Elaine. Em 2016 ele agrediu o próprio irmão
deficiente, em razão de R$1.200,00 terem sumido,
o pai que tentou apartar acabou sendo agredido
também. Depois deste episódio o dinheiro foi
encontrado. Este caso foi levado à polícia, mas não
correu um processo. Além disso, também foi alegado
que Vinicius agrediu a própria mãe, mas não foi feita
qualquer denúncia.
O último caso a ser apresentado é do século
passado, ainda anterior a nossa Constituição Federal
de 1988, foi encontrada no site Agência Patrícia
Galvão. Este crime praticado foi o assassinato de
Ângela Diniz pelas mãos de Raul Fernando Street,
comumente chamado de Doca Street, que ocorreu
em 30 de dezembro de 1976. O casal teve uma
discussão, pois Ângela queria se separar de seu
companheiro Doca, e ele não aceitava. Alegou que
o gatilho para a sua raiva foi quando ela disse “Se
quiser me dividir com homens e mulheres, pode
ficar, seu corno! ”, que Doca disparou a arma contra
ela, causando a sua morte. O assassino contou que
Ângela havia se encantado com uma alemã na praia,
e a convidou para ter relações sexuais à três em frente
aos amigos do casal. Esta conduta deu início a uma
briga entre os dois, Doca acabou voltando atrás e
pedindo perdão, mas ela não aceitou e jogou sua pasta
no chão, e então ele a matou. Ocorre que a suposta
alemã, depôs duas vezes na polícia, na primeira não
citou qualquer flerte, e na segunda vez disse que foi
acariciada.
As testemunhas ouvidas alegam que o motivo
da briga dos dois foi por um motivo torpe, Doca
não sabia utilizar a câmera fotográfica e Ângela ficou
impaciente. Todavia, a população brasileira de 1979
já havia tomado partido contra a mulher, em razão de
toda a história alegada por Doca. Com o julgamento
em andamento, a defesa de Raul desferiu diversas
frases sexistas como “às vezes, a reação violenta é a
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única saída”, e alegaram que “houve participação
da vítima na eclosão do crime”. A decisão foi
condenação a dois anos de reclusão, com direito a
sursis. Os jurados disseram que ele agiu “em defesa
legítima da honra”.
No entanto, houve anulação da decisão
proferida, assim, foi formado novo júri em 1981, e
na porta do tribunal se encontravam várias mulheres
participantes do grupo feminista com um cartaz
“quem ama não mata”. Doca foi condenado a 15
anos. Com este novo julgamento, a memória da
falecida foi atacada novamente, e Carlos Drummond
de Andrade se pronunciou dizendo: “Aquela moça
continua sendo assassinada todos os dias e de
diferentes maneiras”.
Amigos do casal definiam Ângela como
guerreira, carinhosa e maternal, enquanto Doca
era um homem de 45 anos que vivia às custas de
mulheres, além de ser ciumento e violento, andava
com uma pistola em qualquer lugar. A empregada
doméstica do casal disse à polícia que viu Ângela
sofrendo violência doméstica mais de uma vez,
inclusive mostrou a porta de um quarto que Doca
arrombou uma vez que ela tentou fugir de suas
agressões.
Nos casos apresentados acima, é possível
visualizar que em todos, os agressores e assassinos são
parceiros atuais ou passados que agem por ciúmes,
ou ainda, com ódio por terem sido rejeitados, ou
em negação de aceitar o término. Essas atitudes
são muito presentes na história e atualidade da
humanidade, pois existe a ideia de que a mulher é
possuída pelo homem, sendo vista como um objeto.
Portanto, quando é tomada uma atitude por parte
dela, é uma afronta à masculinidade, ao ego do
homem. O que acaba desencadeando no homem um
ódio a ela, porque para ele a figura feminina deve ser
submissa. Jamais a culpa é da mulher, da vítima, e
sim do homem que possui uma masculinidade frágil,
e uma mentalidade infantil, a ponto de pensar que
tudo deve ser conforme o seu querer.
Em todos os casos está presente a demora da
atuação policial, pois creem que o necessário para
que a situação seja apaziguada é o tempo, “com o
tempo param de brigar”. Ocorre a banalização da
violência doméstica pela Segurança Pública, e assim
geram os casos de Feminicídios.
Nas críticas negativas à lei Maria da Penha,
encontramos magistrados que a consideram
inconstitucional e desnecessária, pois violaria o
princípio da igualdade entre os sexos; e também,
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consideram a lei demasiadamente severa, e dizem
que muitas mulheres não gostariam de ver os seus
parceiros em celas. Algo que também se encontra
com recorrência é a afirmação de que a violência
contra o homem também é um problema, e deveria
ser mais observado, em razão da vergonha das vítimas
(homens) em denunciar.
Primeiramente, estas afirmações chegam ao
nível do absurdo, como que a lei se faz desnecessária,
se o Brasil se encontra próximo ao primeiro lugar
no ranking de países com maiores índices de
feminicídio? Quanto à desigualdade, rebate-se com
a ideia de que para haver igualdade, devemos dar
direitos aos que são oprimidos para se encontrarem
ao nível dos privilegiados, para então possam ser
vistos como iguais. A questão voltada a severidade da
lei é reflexo da gravidade da prática deste crime. E por
último, quanto à violência com os homens, há a lei
de homicídio, artigo 121 do Código Penal. Quando
se compara a misoginia com misandria, vemos que
uma é, realmente um problema na atualidade. E a
mulher ainda, sofre opressão, preconceito e violência
de diversas formas desde os tempos primórdios
até a atualidade. Portanto, quando se ouve uma
barbaridade destas, só comprova que a sociedade
ainda tem muito o que desenvolver, e principalmente
reabilitar.
Encontramos relatos de várias vítimas que
se dirigiram à delegacia da mulher e receberam
maus atendimento, tratamentos de desdém e ainda
desencorajamento, estes relatos foram publicados
pelo Ministério Público do Paraná, e também
por Elisa de Souza da G1. Ora, se uma mulher
toma coragem de denunciar a violência que vem
sofrendo e se dirige a delegacia, o bom tratamento e
o acolhimento devem ser usados, para que não seja
desencorajada de avançar.
Assim, há de se treinar os funcionários que
são colocados para acolher a vítima, pois muitas
vezes chega desolada, confusa e ainda, machucada.
O servidor que a atender, deve ser educado e
compreensível. Ou ainda, pessoas especializadas
para o acolhimento da vítima, como por exemplo,
psicólogos.
Um dos maiores problemas é a ideia de que
“em briga de marido e mulher, não se mete a colher”,
eu não sei a origem desta frase comumente usada,
mas entendo que o seu criador é um tremendo
ignorante e ainda, enraizou na sociedade esta ideia
infeliz, como uma amostra do impacto desta frase
frequentemente usada na comunidade brasileira,
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temos a resposta de um vizinho à enfermeira Tatiane
que foi socorrer Elaine: “Calma, a polícia está
vindo”, mas se a polícia não dá a devida importância
à estes casos e os vizinhos e conhecidos se afastam
deste dever, ficamos com a pergunta no ar “Quem irá
proteger a mulher vítima de violência doméstica?”.
Um outro ponto de importância, é que dos
seis casos apresentados, três haviam recorrido à
justiça e impetrado medida protetiva contra o excompanheiro. Das três mulheres, duas morreram
com o ataque do agressor, e apenas uma sobreviveu,
vítima de mais de 70 facadas. A medida protetiva
serve para proteger a vítima, mantendo o agente
afastado. Nos casos, esta medida protetiva não teve
muita utilidade, então mais uma vez vemos uma
falha na segurança pública.
É possível enxergar a crueldade e recorrência
nestes ataques às mulheres, feitos por armas de fogo e
armas brancas. Os indivíduos mantêm a ideia de que
se elas não vão lhe pertencer a eles, assim não serão de
mais ninguém, vemos aqui a objetificação da mulher
novamente. Além disso, os relatos dados pelos
policiais são de que os criminosos não apresentam
qualquer tipo de remorso, sendo descritos como
frios.
Foi utilizado no estudo casos da atualidade e
um do século passado (anterior a atual Constituição
Federal), caso de Doca Street, para tentar apresentar
e observar se houve melhora no comportamento
humano, e na maioria das vezes masculino, contra
as mulheres.
4 REABILITAÇÃO DO AGRESSOR
Diante dos casos apresentados, vê-se que é de
urgência e extrema importância o tratamento dos
agressores, e ainda, ensinar as crianças a igualdade
entre os seres humanos, independentemente do
quanto visualmente somos diferentes. Quando
ocorre a doutrinação na infância, o risco de ocorrer
futuros preconceitos é menor.
De acordo com o relatório da ONU e Reed
(1954) um aspecto crucial para se combater este
eminente problema seria envolver os homens nesta
luta contra o feminicídio e desenvolver normas
culturais que se afastem da masculinidade violenta
e dos estereótipos de gênero. E ainda, estabelece que
uma boa política de prevenção é a educação precoce
de meninos e meninas, de forma que promovam a
igualdade de gênero a fim de ajudar a quebrar os
efeitos negativos dos papéis de gêneros estereotipados.
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No Brasil existe um programa de tratamento
aos autores de agressões contra mulheres, conforme
matéria do Senado Federal disponibilizada em seu site,
Tempo de Despertar – Ressocialização do Autor de
Violência contra a Mulher, com o objetivo de reverem
as suas atitudes e adotar novo comportamento. Este
projeto foi criado pela promotora Gabriela Manssur.
Ela ainda diz que:
“Isso não quer dizer que nós vamos passar a
mão na cabeça dos homens, que nós estamos
dando um perdão para o homem cometer a
violência doméstica. Não. Esse trabalho de
ressocialização do agressor ele tem que andar
paralelamente ao processo criminal”
(Frase dita pela promotora Gabriela Manssur
em entrevista do Estadão).

Tem como alvo os homens que estão
respondendo a inquérito policial, procedimento de
medidas protetivas, prisão em flagrante e processos
criminais em andamento por agressões às mulheres.
Este projeto é lei municipal em São Paulo e em mais
municípios, ele busca diminuir a taxa de reincidentes,
sendo o atual índice de 2%.
Quando estão em tratamento, os homens
recebem orientações em palestras e trabalhos
coordenados. Se aproximando dos profissionais
especializados, há um ensinamento de direitos das
mulheres, os papeis que ambos os sexos devem
desempenhar na sociedade, sempre buscando
desconstruir o machismo em suas cabeças.
De acordo com a Juíza integrante da
Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de
Violência, Teresa Cristina Cabral Santana:
“São apresentados relatórios pela equipe que
faz o curso e, depois de um tempo, depois que
ele sai do curso, há um novo acompanhamento
e uma nova submissão a uma entrevista, uma
análise do que está acontecendo. É importante
fazer esse acompanhamento. A realidade
muda bastante”.
(Frase dita pela Juíza Teresa Cristina Cabral
Santana em entrevista do Estadão).

Esta iniciativa acabou chamando a atenção do
país inteiro, por isso o projeto de lei que prevê a sua
aplicação, se encontra no Senado Federal para a sua
aprovação.
CONCLUSÃO
O preconceito está enraizado na sociedade,
em razão de crença, grandes figuras públicas com
suas opiniões sexistas, e acaba estando presente em
pequenos comportamentos e até mesmo nos mais
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graves como a violência doméstica e o feminicídio.
Após grande sufocamento do patriarcado no período
antigo, as mulheres sobreviveram e continuam
lutando pelos seus direitos. Ocorre que mesmo na
nossa atualidade ainda existe a necessidade de se
falar em machismo, em igualdade entre os humanos.
Portanto, a luta pelos direitos das mulheres não
acabou e deve se manter no caminho.
Há a necessidade de mais apoio do Estado, no
quesito de treinamento para se atender as vítimas e,
ainda, de protege-las quando houver chamado. Neste
entendimento, também deve ocorrer a vigilância nos
casos que já estão em andamento, que iniciaram e
ainda nos que já se finalizaram, com muito mais
frequência. Pois, como apresentado nos casos,
existem mulheres que conseguem a sua medida
protetiva, mas não há proteção.
A lei pode ser a mais completa e bela possível,
mas de nada serve se os seus operadores não agirem de
forma a dar eficácia. Quando ocorre essa banalização
por parte do próprio Estado, os agressores sentem
que sairão impunes, o que acarreta em influência
para continuar agredindo a mulher.
Deve ocorrer respeito com as mulheres, respeito
com o ordenamento jurídico, seus princípios, e com
a própria humanidade. Por isso, é preciso adicionar
à grade curricular nos ensinos fundamentais, para
que as crianças desde pequenas não tomem para si
ensinamentos preconceituosos com sua família ou
conhecidos, e entendam que todos somos iguais.
A importância de incluir na grade curricular
do infante, se dá em razão do período do
desenvolvimento, pois com 3 a 4 anos, a criança se
encontra na fase de construção da identidade, sendo
este o momento perfeito para ser ensinado a igualdade
e respeito com os próximos, principalmente com a
mulher.
Portanto, ninguém nasce preconceituoso/
agressor, com ideias homicidas, isto é algo que
se adquire com os ensinamentos equivocados da
sociedade.
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RESUMO
A Resolução 181/2017 do Conselho Nacional
do Ministério Público inaugurou no direito brasileiro
relevante instituto jurídico para o direito penal e
processual penal. Trata-se do chamado “acordo de
não-persecução penal”. Seria, contudo, o CNMP
competente para a criação de tal modalidade de
justiça negociada? Utilizando-se do método teórico
e através de pesquisa bibliográfica e análise legal, o
trabalho pretende trazer breves reflexões acerca da
(in) competência do Conselho para tratar da matéria,
perscrutando as atribuições do órgão e a natureza
jurídica da Resolução, levando-se em consideração,
notadamente, princípios como o da legalidade e da
obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal.
PALAVRAS-CHAVE

Combate à criminalidade; Justiça negociada; Plea bargaining;
Resolução 181/2017.

ABSTRACT
The resolution 181/2017 of the National
Council of the Public Ministry (Conselho Nacional do
Ministério Público) inaugurated in Brazilian law a
relevant juristic institute for criminal and procedural
criminal law. This is called the “criminal non-prosecution

agreement”. However, would the CNMP be competent
to create such a modality of negotiated justice? Using the
theoretical method and by bibliographic research and
legal analysis, the work intends to bring brief reflections
about the (in) competence of the Council to deal with
the matter, examining the organization’s attributions
and the legal nature of the institute, considering, in
particular, principles such as legality, obligation and
unavailability of criminal action.
KEYWORDS

Struggle against crime; Negotiated justice; Plea bargaining;
Resolution 181/2017.

INTRODUÇÃO
A Resolução 181/2017 (CNMP, 2017),
substancialmente alterada pela Resolução 183/2018
(CNMP, 2018), foi editada pelo Conselho Nacional
do Ministério Público em 07 de agosto de 2017,
tendo como escopo a disciplina dos chamados
Procedimentos Investigatórios Criminais (PIC’s),
a cargo do Ministério Público, delineando e
uniformizando regras acerca de sua instauração e
tramitação.
Disciplina-se no art. 18 daquela Resolução,
ainda, o denominado acordo de não- persecução
penal, consistente em um negócio pré-processual
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celebrado entre Ministério Público e o investigado
para que não seja oferecida a denúncia e, desde
que cumpridas todas as condições impostas, seja
arquivado o procedimento criminal. Da maneira
como foi disposto,referido acordo pode ser proposto
pelo Ministério Público tanto nos procedimentos
investigativos ao seu cargo como também nos
Inquéritos Policiais.
Na teoria do crime, tem-se, com o acordo
de não-persecução penal, desde que cumpridas
todas as suas condições, a exclusão da punibilidade
do respectivo delito. Nesse sentido, “o âmbito da
punibilidade é a sede adequada das figuras que, a
exemplo da delação premiada, trazem repercussão
direta na aplicação da resposta penal por razões
político- criminais ou relacionadas aos fins
preventivos da pena” (CARVALHO & ÁVILA,
2019, p. 127).
Trata-se de mecanismo com clara inspiração
no direito comparado, notadamente o alemão,
ordenamento no qual, a despeito de inexistência de
previsão legal, houve a instituição de procedimento
voltado à obtenção de consenso entre as partes
(ANDRADE & BRANDALISE, 2017, p. 243),
informalização essa posteriormente normatizada
na Alemanha (VASCONCELLOS & MOELLER,
2016).
Nos termos da Resolução 181/2017, a
celebração do acordo exige, dentre outros requisitos,
que a pena mínima cominada seja inferior a 4 (quatro)
anos, que o crime tenha sido praticado sem violência
e sem grave ameaça à pessoa e que o suspeito confesse
a prática do crime formal e circunstanciadamente.
A perfeição do negócio dependerá, ainda de
homologação judicial, devendo o investigado estar
sempre assistido por seu advogado na celebração
do acordo, que pode, inclusive, ser feita durante a
própria audiência de custódia, o que, para alguns
autores, representa um desvirtuamento de tal ato
(v.g., VASCONCELLOS, 2016, p. 5).
As condições impostas ao investigado para a
celebração do acordo são das mais variadas, que vão
desde a reparação do dano e renúncia voluntária a bens
e direitos até a prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas. Há, ainda cláusula genérica
de exigências ao investigado, consubstanciada no
cumprimento de outras condições estipuladas pelo
Ministério Público, desde que proporcionais e
compatíveis “com a infração penal aparentemente
praticada” (art. 18, inc. V, CNMP, 2017).
Vale ressaltar a proposição do acordo restará
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obstada quando o aguardo para o cumprimento
de suas condições puder acarretar a prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do art. 18, § 1º, inc.
IV, da Resolução 181/2017, tendo em vista inexistir
disposição acerca da interrupção da prescrição no
período de cumprimento das condições acordadas.
O acordo de não-persecução penal
representou, assim, considerável inovação no
ordenamento jurídico pátrio, não tanto por seu
conteúdo, tendo em vista a existência de outros
institutos de justiça penal negociada, como é o caso
da transação penal disposta na Lei 9.099/95, mas
principalmente em virtude do órgão responsável
pela criação do mecanismo, tratando-se de Conselho
obviamente sem poderes legislativos, bem como pelo
instrumento normativo que o inaugurou, qual seja,
uma Resolução.
Atualmente, a aplicação do acordo de nãopersecução penal ainda não se generalizou, havendo
ainda uma parca utilização do instrumento na
persecução penal brasileira. Contudo, a reflexão
acerca da constitucionalidade do instituto, da
maneira como foi inserido, além da competência
do Conselho Nacional do Ministério Público para
fazê-lo, mostra-se da maior relevância, especialmente
quando se tem em conta a reduzida produção
acadêmica tendo por objeto o estudo do acordo
(POLASTRI, 2018).
Além disso, vislumbra-se, cada vez mais,
tentativas de inserção de justiça penal negociada no
sistema penal brasileiro, como é o caso, por exemplo,
do denominado “Projeto de Lei Anticrime” (BRASIL,
2019), tratando-se de clara tendência de ampliação
dos poderes do Ministério Público e de mitigação do
princípio da obrigatoriedade da ação penal.
A expansão do chamado plea bargaining tem
sido verificada, inclusive, na quase totalidade dos
ordenamentos jurídicos ocidentais, seja na Europa
ou na América Latina (SCHÜNEMANN, 2013, p.
240).
Dessa forma, o presente trabalho pretende
realizar reflexões iniciais acerca da temática,
perscrutando a competência do CNMP enquanto
órgão de política criminal, responsável pela criação de
mecanismo que, nas palavras do relator da proposta,
consubstancia “uma solução institucional para
resguardar a persecução penal em juízo efetivamente
para crimes mais graves” (CNMP, 2018a, p. 21).
Para tanto, empreendeu-se uma pesquisa
bibliográfica e de análise sistemática da legislação
pátria, utilizando-se do método teórico, a fim de
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responder à problemática proposta, confrontando-se
diferentes percepções a respeito do assunto.
A pesquisa bibliográfica base consistiu na
busca dos termos “acordo de não persecução penal”
e “resolução 181 cnmp” no Portal de Periódicos da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior e na Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações. Posteriormente, ampliandose a busca, posteriormente, através das plataformas
EBSCO e Google Scholar.
Inicialmente, expõe-se as competências do
CNMP na ordem jurídica brasileira, garantidas
constitucionalmente, bem como, de maneira
incidental, a competência investigativa criminal do
próprio Ministério Público. Em seguida, elencamse os questionamentos acerca das violações formais
e materiais da Resolução 181/2017, além da (i)
legitimidade do CNMP para regular a matéria.
Após especificar contribuições teóricas
a respeito da problemática, expondo breves
considerações acerca do que se entende por política
criminal, elencam-se as considerações finais
alcançadas com o desenvolvimento do presente
trabalho.
1 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E SUAS COMPETÊNCIAS
O Conselho Nacional do Ministério Público,
criado através da Emenda Constitucional 45/2004,
tem como sua atribuição, segundo art. 130-A da
Constituição Federal de 1988, o controle da atuação
administrativa e financeira do Ministério Público
e do cumprimento dos deveres funcionais de seus
membros.
Cabe ao Conselho, assim, dentre outras
incumbências, zelar pela autonomia funcional
e administrativa do MP, podendo recomendar
providências ou expedir atos regulamentares no
âmbito de sua competência, estando aqui situada a
previsão para expedição de suas Resoluções, dentre
as quais a 181/2017 e 183/2018.
Até 18 de agosto de 2019, data de fechamento
deste trabalho, listavam-se, no sítio eletrônico do
CNMP, na aba “atos e normas”, mais de 6.000 (seis
mil) expedientes, entre resoluções e portarias, o que
demonstra atividade considerável do Conselho, que
conta pouco mais de 14 (quatorze) anos desde sua
efetiva instalação, em 21 de junho de 2005.
Trata-se de órgão da maior relevância na
ordem jurídica interna, guardando similaridades
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com o Conselho Nacional de Justiça, com atribuições
previstas no art. 103-B da Constituição Federal.
Nas Resoluções discutidas no presente artigo
tem-se a disciplina da instauração e tramitação dos
chamados Procedimentos Investigatórios Criminais,
de competência do Ministério Público.
Não obstante a regulação da matéria, ainda
subsistem discussões acerca da legitimidade do
Ministério Público para investigar sem lei que o
estabeleça. Grinover, por exemplo, aduz que “são
flagrantemente inconstitucionais e desprovidos de
eficácia os atos normativos editados no âmbito do
MP, instituindo e regulando a investigação penal pelos
membros do Parquet” (GRINOVER, 2004, p. 4).
Prevalece atualmente, todavia, o entendimento
no sentido de que Ministério Público detém
incumbências investigativas de natureza penal, nos
termos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal
quando do julgamento do Recurso Extraordinário
593.727, com repercussão geral reconhecida
(BRASIL, 2015).
Vale ressaltar que, nesse julgamento, o
Supremo Tribunal Federal havia assentado que,
persistindo o princípio da obrigatoriedade da ação
penal, deveria o procedimento investigativo a cargo
do Ministério Público ser regulado por lei e que, na
falta de lei específica, deveriam incidir os parâmetros
constantes no CPP acerca do Inquérito Policial como
analogia, o que restou em muito inobservado pelo
Conselho Nacional do Ministério Público quando
da edição da Resolução 181/2017 (ANDRADE &
BRANDALISE, 2017, p. 249).
Assim, admitida a autorização para editar
resoluções e mesmo que tomada como superada a
problemática da (in) competência do Ministério
Público para engendrar investigações criminais,
persistiria a questão dos limites materiais da
atividade regulatória do órgão. Noutros termos,
teria o Conselho Nacional do Ministério Público
atribuições para criar o acordo de não-persecução
penal enquanto instrumento de política criminal a
combater o problema da sobrecarga do sistema?
2 DAS POSSÍVEIS VIOLAÇÕES DA RESOLUÇÃO
181/2017 E DA NATUREZA JURÍDICA DAS
RESOLÇÕES DO CNMP
Inicialmente, há que se destacar que a
Resolução 181/2017, ao exigir do investigado a
confissão formal e circunstanciada do crime, vai de
encontro ao disposto no art. 8, 2, g, da Convenção
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Americana de Direitos Humanos, que trata do direito
à não incriminação, além do que não se coaduna
com a regra inserta no art. 24 do Código de Processo
Penal Pátrio, que trata da obrigatoriedade da ação
penal pública, que, até então, tinha suas exceções
previstas exclusivamente em lei stricto sensu.
Caberia se falar, ainda, em violação ao
princípio da legalidade em matéria penal (art. 5º,
inc. XXXIX, CF/88 e art. 1º, CP), na parte em que
dispõe que não há pena sem prévia cominação legal.
Ora, a despeito das opiniões em contrário, algumas
condições impostas no acordo de não-persecução
penal consubstanciam-se em verdadeira penalidade,
como é o caso da prestação pecuniária ou prestação
de serviços à comunidade, previstas expressamente
como penas restritivas de direitos em nosso Código
Penal (art. 43, incs. I e IV, CP).
Marcellus Polastri aduz, v.g., que o negócio
pré-processual redunda em aplicação consensual de
pena restritiva de direitos, aplicação essa afastada
da regular jurisdição e do devido processo legal, o
que se traduziria em clara mitigação do princípio da
obrigatoriedade da ação penal pública (POLASTRI,
2018).
Com o acordo de não-persecução, haveria
clara violação ao brocardo nulla poena sine iudicio
(art. 5º, LIV, CF/88), já que imposta penalidade a
ser cumprida pelo investigada sem o devido processo
legal (ANDRADE & BRANDALISE, 2017, p. 253).
Além disso, e na célebre formulação de
Luigi Ferrajoli acerca dos axiomas para um sistema
garantista, tem-se o postulado nulla poena sine
crimine, referente ao princípio da retributividade ou
da sucessividade da pena face ao delito (FERRAJOLI,
2009, p. 93).
Como admitir, então, que em uma ordem
jurídica onde impera (ao menos formalmente) a
presunção de inocência, nos moldes do art. 5º, inc.
LVII, da CF/88, haja a imposição de penalidade
sem lei que a estabeleça, sem trânsito em julgado de
sentença que reconheça a existência de crime e, mais
do que isso, sem que se instaure sequer o processo?
Como admitir, em outras palavras, que haja
cominação de penalidades, mesmo que aceitas
pelo investigado, fundamentada em mero ato
administrativo do CNMP, sem lei em sentido
estrito que as estabeleçam? Lembra-se, ainda, que
o art. 22, inc. I, da Constituição Federal estabelece
que compete privativamente à União, através do
Congresso Nacional, legislar sobre direito penal e
processual.
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Não obstante, há quem defenda que as
condições impostas no acordo de não- persecução
penal não se consubstanciam, verdadeiramente,
em penalidade, tendo em vista a concordância
do suspeito na sua imposição e a ausência de
reconhecimento judicial da prática de um crime e
sua respectiva autoria, pois o jus puniendi estatal
só se faria presente por meio da jurisdicionalidade
(SUXBERGER, 2018, p. 112-117).
Além disso, vale destacar, por fim, o art. 129,
inc. I, da Constituição Federal, que elenca como
função institucional do MP promover a ação penal
pública privativamente, na forma da lei. Frisa-se, na
forma da lei.
Nesse cenário, tramitam atualmente no
Supremo Tribunal Federal duas ADIN’s (Ações
Diretas de Inconstitucionalidade) questionando
a validade e a constitucionalidade da Resolução
181/2017 e discutindo, dentre outros pontos, a
legitimidade do Conselho Nacional do Ministério
Público para tratar da matéria.
A petição inicial na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 5.790 (BRASIL, 2017),
apresentada pela Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), no que se refere ao objeto deste
trabalho, defende que a instituição do PIC em
moldes diferentes do disposto no Código de Processo
Penal para o Inquérito Policial dependeria de lei
para ser válida, sendo que o CNMP teria usurpado
competência do legislador ordinário e ofendido o
princípio da reserva legal, inovando em matéria
penal, o que seria vedado até mesmo através de
Medida Provisória, tanto mais através de Resolução
do CNMP.
Além disso, a AMB alega que há vício de
inconstitucionalidade na Resolução 181 em virtude
da criação de “delação premiada” sem lei, além de
vício de inconstitucionalidade material pela violação
dos incs. XXXV, LIII, LIV, LV, LVI, LXI, LXII e LXV
do art. 5º da Constituição Federal, pois, a pretexto
de fazer acordo, estaria o CNMP usurpando a
competência do Poder Judiciário para julgar e impor
sanção aos jurisdicionados. Cabe aqui mencionar,
novamente, o preceito nulla poena sine iudicio.
Já na ADIN 5.793 (Brasil, 2017a), a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) destacou
a inadequação do instrumento utilizado para a
regulação da matéria, além de diversas violações
materiais à ordem jurídica interna. A OAB destaca
que a Resolução, ao tratar de negócio pré- processual
de maneira bem menos rigorosa que o legislador o
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fez, por exemplo, através da Lei 9.099/95, estaria
comprometendo a efetiva proteção dos bens jurídicos
tutelados penalmente pelo Estado.
Além disso, destaca-se na ADIN que o Código
Penal Brasileiro não permite substituição de pena
privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos por
restritivas de direitos, o que o faz a Resolução ao
estabelecer como cabível o acordo de não-persecução
penal quando a pena mínima for inferior a 4 (quatro)
anos.
A Ordem dos Advogados do Brasil asseverou
que não emitia, na ADIN, qualquer juízo de valor
a respeito da possibilidade ou não da existência
do acordo, mas, por outro lado, defendeu que o
CNMP extrapolava seu poder regulamentar ao
tratar do assunto, visto que tal política criminal
não se encontraria adstrita às suas competências.
Consignou-se, ainda, que:
O artigo 18 preconiza a dispensa de ação
penal, com base em critérios estabelecidos
pela própria Resolução. Evidencia-se a ofensa
ao princípio da indisponibilidade da ação
penal, previsto no art. 129, I, da Constituição
Federal. Em se tratando de mandamento
constitucional, apenas situações excepcionais
e disciplinadas em lei tem o condão de afastar
a determinação do constituinte originário.
(BRASIL, 2017a, p. 11, petição 4681/2018)

Vale ressaltar que a Resolução 183/2018 do
CNMP foi editada justamente com o intuito de
adequar a Resolução 181/2017 frente aos aspectos
questionados nas ADIN’s supracitadas. Assim sendo,
considerou-se na exposição acima apenas os pontos
relacionados a este artigo que prosseguiram sendo
impugnados pela AMB e OAB mesmo após a edição
da Resolução 183/2018.
Na data de finalização deste trabalho
(18.08.2019), a ADIN 5.790 encontrava-se na
Procuradoria-Geral da República para manifestação,
tendo a AMB, inclusive, solicitado ao Relator, em
09.07.2019, a determinação da devolução dos autos,
uma vez que vencido o prazo legal para manifestação
da PGR. Da mesma forma, encontra-se a ADIN
5.793 pendente de julgamento, com informações já
prestadas pelos entes competentes e vários pedidos
de ingresso de amici curiae.
Por fim, perscruta-se, neste tópico, a natureza
jurídica das Resoluções exaradas pelo Conselho
Nacional do Ministério Público.
Inicialmente, destaca-se que as Resoluções
do CNMP extraem seu fundamento de
validade diretamente da Constituição Federal,
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especificamente do art. 130-A, § 2º, que dispõe
acerca das competências do Conselho. No caso
da Resolução 181/2017, vislumbra-se um grau
elevado de abstração, impessoalidade e generalidade,
consubstanciando-se então em ato normativo
primário (BARROS & ROMANIUC, p. 57-61).
A corroborar a natureza jurídica de ato normativo
primário das Resoluções do CNMP, vale trazer à baila
o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião
da concessão, pelo Pleno, de Medida Cautelar na
Ação Declaratória de Constitucionalidade 12. Na
ocasião, em que se julgava a constitucionalidade da
Resolução 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça,
que tratava da proibição do nepotismo, assentou-se,
de forma paradigmática, que:
A Resolução nº 07/05 se dota, ainda, de
caráter normativo primário, dado que arranca
diretamente do § 4º do art. 103-B da Cartacidadã e tem como finalidade debulhar os
próprios conteúdos lógicos dos princípios
constitucionais de centrada regência de
toda a atividade administrativa do Estado,
especialmente o da impessoalidade, o da
eficiência, o da igualdade e o da moralidade.
(BRASIL, 2006)

O entendimento acerca das Resoluções do
Conselho Nacional de Justiça deve ser estendido,
assim, ao Conselho Nacional do Ministério Público,
tendo em vista o paralelismo entre tais órgãos já
mencionado alhures.
A percepção das Resoluções do CNMP
enquanto atos normativos primários não se
confunde, contudo, com a ausência de limitações
na regulamentação das respectivas matérias tratadas
pelo Conselho. Isso porque, da mesma forma que as
Resoluções do CNMP retiram seu fundamento de
validade do art. 130-A, § 2º, da Constituição Federal,
também estão adstritas às matérias que tem sua
normatização autorizada, pelo mesmo dispositivo,
ao Conselho. Nesse sentido:
Evidencia-se, portanto, que não existe
possibilidade do Conselho Nacional de Justiça
legislar além dos limites estabelecidos na
Constituição Federal, o que, mutatis mutandis,
deve ser aplicado ao Conselho Nacional do
Ministério Público. Logo, ele não pode expedir
leis e, por consequência, inovar na maneira
de regulamentação de nosso processo penal.
(ANDRADE & BRANDALISE, 2017, p. 252).

Superadas tais questões, passa-se, então, à
exposição das contribuições teóricas no que diz
respeito à problemática proposta.
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3 DOS CONTRIBUTOS TEÓRICOS E DA (IN)
COMPETÊNCIA DO CNMP PARA CRIAÇÃO DO
ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL
Preliminarmente, cumpre tecer algumas
considerações a respeito da “política criminal”, no
sentido empregado neste trabalho.
Em poucas palavras, define-se a política
criminal como “o conjunto dos procedimentos
pelos quais o corpo social organiza as respostas ao
fenômeno criminal” (DELMAS-MARTY, 2004, p.
16).
Nilo Batista entende a política criminal como
o conjunto de princípios e recomendações para a
reforma ou transformação da legislação criminal e
dos órgãos encarregados de sua aplicação. O autor
classifica a política criminal de acordo com a atenção
que se confere a cada etapa do sistema penal: política
de segurança pública, com ênfase na instituição
policial; política judiciária, com ênfase na instituição
judicial; e, por fim, política penitenciária, com ênfase
na instituição prisional (BATISTA, 1990, p. 34).
No caso tratado neste artigo suscitam-se
dúvidas a respeito do enquadramento do negócio préprocessual em termos de etapa da política criminal
na qual está inserido. O fato do acordo ocorrer em
uma etapa pré-processual, tanto em PIC’s como em
Inquéritos Policiais, poderia levar à conclusão de que
não se trataria de efetiva política judiciária.
Contudo, e tendo em vista principalmente os
fundamentos que justificaram a criação do instituto,
verifica-se que o mesmo é, predominantemente,
voltado às instituições judiciárias, pretendendo
apartar crimes de baixo e médio potencial ofensivo
do processo, sendo que o judiciário e Ministério
Público poderiam se dedicar, então, com mais afinco
a casos mais graves (SOUZA & CUNHA, 2018;
CNMP, 2018a). Inegável, porém, que o acordo de
não-persecução irradia seus efeitos para os campos da
política de segurança pública e política penitenciária.
Ainda sobre a política criminal, Hassemer
& Conde aduzem que a mesma “consiste en el
conjunto de directrices y decisiones que, a la vista de los
conocimientos y concepciones existentes en la sociedad en
un momento dado sobre la criminalidad y su control,
determinan la creación de instrumentos jurídicos para
controlarla, prevenirla y reprimirla” (HASSEMER &
CONDE, 2012, p. 26).
Trata-se de tarefa que, principalmente,
corresponde aos políticos, do âmbito executivo ou
legislativo, cabendo a este último a conversão dos
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conhecimentos criminológicos em normas jurídicas,
havendo ainda a participação indireta de toda a
sociedade em tais formulações, seja através da mídia,
partidos políticos, grupos de pressão, etc. Vale destacar
ainda que, em qualquer caso, a política criminal tem
como barreira o próprio sistema jurídico, lastreado
no respeito e garantia dos direitos fundamentais, que
fundamentam o Estado de Direito (HASSEMER &
CONDE, 2012, p. 26-27).
Tem-se, na política criminal, um dos ramos
mais árduos e complexos das ciências sociais, havendo
desafios decorrentes, em grande parte, de preceitos
como a intervenção mínima e a subsidiariedade do
direito penal. Na formulação de Baratta, há que se
ter sempre o cuidado de não reduzir as políticas de
transformação social às políticas penais (BARATTA,
1997, p. 57-70).
Dessa forma, verifica-se que a política
criminal se centra, substancialmente, na realização,
pelos legítimos entes, de formulações de diretrizes
e criação de instrumentos jurídicos na seara penal.
Assim, refletir sobre a (i) legitimidade do Conselho
Nacional do Ministério Público enquanto agente
criador direto de políticas criminais pressupõe
refletir a respeito de suas competências, suas
legítimas atribuições de acordo com a ordem
jurídica interna.
Ou seja, não se nega a adequação, e inclusive
a necessidade, da participação do CNMP na
formulação das políticas criminais estatais, o que
se daria através de um constante diálogo com a
sociedade e poderes públicos. Contudo, seria o órgão
um responsável direto pela criação de tais políticas?
Passando-se, então, à análise das contribuições
teóricas a respeito do acordo de não- persecução, temse que, na doutrina pátria, especialmente em virtude
da novidade do mecanismo, ainda são escassos
os trabalhos discutindo o negócio pré-processual,
notadamente no que diz respeito à (i) legitimidade
do Conselho Nacional do Ministério Público para
criação/regulação do instituto.
Não obstante, já no ano de 2017 foi publicado
o livro “Acordo de Não Persecução Penal: Resolução
181/2017 do CNMP”, uma coletânea de artigos
organizada por Rogério Sanches Cunha, Francisco
Dirceu Barros, Renee do Ó Souza e Rodrigo Leite
Ferreira Cabral. Atualmente, o livro se encontra
em sua 2ª edição, 2ª tiragem, intitulada “Acordo de
Não Persecução Penal: Resolução 181/2017 com as
alterações feitas pela Res. 183/2018” (CUNHA et al,
2018).
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Tratam-se de relevantes contributos, de
diversos juristas pátrios, a respeito da temática,
com discussões que vão desde um panorama geral
a respeito do acordo frente ao direito comparado
até a constitucionalidade do negócio pré-processual,
bem como sua utilização enquanto opção de política
criminal.
Já no ano de 2019 tem-se a obra “Acordo de
Não Persecução Penal: Teoria e Prática”, de autoria de
Mauro Messias, promotor de justiça, e com prefácio
da Procuradora-Geral da República Raquel Dodge.
Na obra, assume-se uma defesa engajada do acordo,
destacando-se os mecanismos consensuais na área
criminal como métodos promissores, a ensejar uma
“postura mais resolutiva” do Ministério Público,
dando celeridade à resolução dos casos penais.
Defende-se, no livro, que as condições impostas
pelo acordo de não-persecução penal não são penas,
contribuindo o negócio pré-processual, ainda, para a
economia processual (MESSIAS, 2019).
Também de 2019 é a obra de autoria
de Francisco Dirceu Barros e Jefson Romaniuc
intitulada “Acordo de Não Persecução Penal: Teoria
e Prática”, com lançamento previsto para o final
de agosto de 2019. Pela leitura da apresentação do
livro, constata-se que se trata de mais uma defesa
do instituto, asseverando-se, a partir da premissa
de que “o processo penal brasileiro é o mais moroso
do mundo”, que “urge ser inaugurada no Brasil a
era da justiça criminal consensual” (BARROS &
ROMANIUC, 2019).
Inserindo-se os termos de busca “acordo de
não persecução penal” e “resolução 181 cnmp” no
Portal de Periódicos da CAPES, uma das principais
plataformas de produção acadêmica do país, não se
obtém nenhum resultado diretamente relacionado
à temática do presente trabalho. Procedendo-se às
mesmas pesquisas na Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações também não se obtém o retorno
de qualquer trabalho sobre o assunto.
Em ambas as pesquisas, são retornados
diversos artigos e algumas dissertações acerca da
delação premiada ou da justiça penal negociada de
maneira genérica, havendo importantes trabalhos
tratando do plea bargain e da chamada “tendência
consensual” do processo penal moderno.
Difundidos na rede mundial de computadores
há, ainda, diversos textos a respeito do acordo de
não-persecução penal, em sua maioria de autoria de
Promotores de Justiça e Procuradores da República,
possivelmente os sujeitos que lidam de forma mais
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direta com a matéria, visualizando-se considerável
predominância dos entendimentos no sentido da
validade da Resolução 181/2017 ao criar/disciplinar
o acordo.
Dessa forma, observa-se que os trabalhos que
enfrentam direta e especificamente a matéria ainda
são escassos, havendo produções esparsas a respeito
da problemática, tão relevante para as reflexões não
só a respeito do processo penal contemporâneo,
mas também acerca dos próprios órgãos estatais e
suas respectivas limitações materiais para a criação
de novas normas que interferem diretamente na
liberdade do indivíduo.
Vale destacar, então, nos estreitos limites
do presente trabalho, alguns contributos teóricos
relevantes quanto a problemática proposta, trazendo
percepções distintas sobre a questão.
Vinicius Gomes de Vasconcellos, tratando
do acordo como um mecanismo de justiça criminal
negocial e assumindo que a obrigatoriedade absoluta
da ação penal pública é impraticável, assevera que:
(...) a introdução de tais espaços de nãoobrigatoriedade por meio de uma resolução
do CNMP acarreta evidente violação à
legalidade estrita que deve orientar (e
limitar) a incidência do poder punitivo
estatal. Inclusive no processo penal, a
legalidade é uma fundamental premissa, de
modo que somente a Lei pode alterar a sua
normativa. Assim, primeiramente, há clara
inconstitucionalidade, por violação do art.
22, I, da CF. (VASCONCELLOS, 2017, p.
8)

No mesmo sentido, Marcellus Polastri destaca
que, a despeito da necessidade de regulamentação
do procedimento das investigações no âmbito
do Ministério Público, exigência do próprio STF
quando do julgamento do Recurso Extraordinário já
mencionado no corpo deste artigo, o CNMP fez mais
ao tratar, via Resolução, de matéria não relacionada
ao procedimento da investigação, criando-se uma
forma de aplicação do princípio da oportunidade nas
ações penais públicas (POLASTRI, 2018).
Já outros teóricos advogam o acordo de nãopersecução penal enquanto legítima opção de política
criminal. Nesse sentido, Renee do Ó Souza e Rogério
Sanches Cunha, ambos promotores de justiça,
aduzem que o acordo “é alvissareiro e uma legítima
manifestação do funcionalismo penal na medida
em que previsto em norma editada dentro daquilo
que se denomina de espaço de conformação dado
pelo legislador às diretrizes possíveis de uma política
criminal” (SOUZA & CUNHA, 2018, p. 127).
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Defendem os autores que “a definição
de situações e pressupostos capazes de mitigar o
princípio da obrigatoriedade da ação penal (...)
equivale a legítima e salutar penetração das decisões
valorativas político-criminais no sistema do Direito
Penal” (SOUZA & CUNHA, 2018, p. 128).
Verifica-se, em tais asserções, a defesa do
Conselho Nacional do Ministério Público enquanto
órgão de política criminal, responsável por decisões
e valorações que, em tese, competiriam ao legislador
democraticamente eleito para tanto. Mais do que
isso, defende-se inclusive o estabelecimento de
diretrizes de política criminal pelo próprio Ministério
Público, ao qual seria franqueado inegável papel de
protagonismo na definição de tais políticas (SOUZA
& CUNHA, 2018, p. 128-129).
Vale destacar que o presente artigo não tem
por escopo discutir a possibilidade ou não de soluções
consensuais no âmbito penal, nem a adequação do
acordo para, nas palavras de Rodrigo Leite Ferreira
Cabral, “a realização dos objetivos político-criminais
preventivos e de pretensão de justiça que devem
informar a persecução penal” (CABRAL, 2018, p.
365). A questão proposta se limita à reflexão, tão
e somente, da legitimidade para a regulação de tal
matéria.
Isso porque a política criminal pressupõe,
diuturnamente, escolhas. E, no Estado Democrático
de Direito, tão importante quanto o conteúdo de tais
escolhas é o sujeito competente para escolher, bem
como sua legitimidade para tanto. Afinal, a quem
cabe a escolha de inserção, no sistema penal pátrio, de
acordo de não-persecução nos moldes disciplinados
pela Resolução 181/2017?
Cabe destacar, ainda, que “as escolhas de
política criminal são culturais, revelam uma área
inundada de questões morais profundas, que não
podem se resumir a especialistas e mensageiros da
Verdade” (ÁVILA, 2014, p. 25).
Ainda em defesa da legitimidade do CNMP
para regular a matéria, há quem defenda o paralelismo
entre a criação do acordo de não-persecução, por
Resolução do CNMP, e a regulamentação das
audiências de custódia, também via Resolução, pelo
Conselho Nacional de Justiça, tratando-se em ambos
em casos de atos normativos primários (BARROS &
ROMANIUC, 2018, p. 58-66), conforme exposto
alhures.
Por outro lado, Vasconcellos assevera que
o reconhecimento das resoluções dos referidos
Conselhos como atos normativos primários
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não autoriza a inserção, no sistema jurídico, de
mecanismos contrários ao direito e violadores de
direitos e garantias fundamentais. Aduz o autor, então,
que a regulação da audiência de custódia pelo CNJ é
situação distinta, visto que a mesma visa “consolidar
um direito fundamental (convencionalmente
previsto), de aplicação imediata, no ordenamento
brasileiro. Ao contrário, o art. 18 da Res. 181/2017
introduz espaço de redução e potencial violação a
direitos fundamentais” (VASCONCELLOS, 2017,
p. 8).
Assim, ainda que admitida a edição de atos
normativos primários pelo CNMP, tais atos devem,
obviamente, observância aos preceitos constitucionais
que regulam as incumbências do referido órgão,
dispostos no art. 130-A, § 2º, da CF/88, nos
termos já expostos, até mesmo para que não haja
a substituição do legislador democraticamente
eleito por um Conselho Nacional. Isso porque o
CNMP não detém competências legislativas, mas
tão e somente normativas regulamentares, não
havendo que se falar, portanto, em normatização,
pelo Conselho, de matérias sujeitas à lei em sentido
estrito.
Mauro Fonseca Andrade e Rodrigo da Silva
Brandalise, tomando o caso de Portugal como
exemplo, país no qual o Supremo Tribunal de Justiça
entendeu que a aceitação dos chamados “acordos
de sentença” feriria o princípio da legalidade,
preveem o mesmo destino para o acordo de nãopersecução brasileiro assim que julgadas as ADIN’s
já citadas no corpo deste trabalho (ANDRADE
& BRANDALISE, 2017, p. 246-247). Referidos
autores destacam, ainda:
Ao Conselho Nacional do Ministério
Público não (...) foi dada, portanto, qualquer
legitimidade para legislar na matéria processual
e/ou procedimental penal, sendo evidente o
caráter processual da Resolução nº 181/2017,
pois ela diz com o (não) exercício da ação penal
e o seu respectivo processo. (ANDRADE &
BRANDALISE, 2017, p. 250).

Não devem ser ignorados, contudo, os esforços
do Conselho Nacional do Ministério Público no
sentido da otimização da persecução penal no Brasil.
Não obstante, entende-se que o caminho adequado
para tal otimização, no exercício das funções de política
criminal, é a via legislativa, sendo que somente dessa
forma “se estará preservando um texto que procura
conjugar e proteger os interesses da sociedade como
um todo: a nossa Constituição Federal” (ANDRADE
& BRANDALISE, 2017, p. 257).
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CONCLUSÃO
Verifica-se que o denominado acordo de nãopersecução penal, a despeito do amplo apoio de setores
do Ministério Público, encontra fortes resistências
de parcela dos demais membros da triangulação
processual penal, quais sejam, os defensores e
juízes. Isso porque, conforme se explanou, há
discussões no Supremo Tribunal Federal, através de
ADIN’s propostas pela OAB e pela AMB, entidades
representativas de parte das respectivas categorias,
tratando da inconstitucionalidade do acordo,
discutindo sua validade tanto formal quanto material,
que no caso estão umbilicalmente relacionadas.
A partir de todas as violações à ordem jurídica
elencadas, como defendem alguns autores em
relação à “delação premiada”, também no acordo de
não-persecução o suposto “benefício” concedido é
duramente cobrado, “pois vem às custas de garantias
penais e processuais penais e mascara as pretensões
expansionistas do poder punitivo” (CARVALHO &
ÁVILA, 2019, p. 129).
Ponto a se destacar é que o acordo de
não-persecução, sob o pretexto de disciplinar
procedimentos investigativos no âmbito do
Ministério Público, acabou por adentrar em
matéria constante em lei ordinária, qual seja,
o Código de Processo Penal, representando, na
prática, alterações em uma lei federal em sentido
estrito empreendida por uma Resolução de um
Conselho, notadamente no que diz respeito à
regulação do Inquérito Policial.
Além disso, a despeito da ausência de poderes
legislativos para criar direitos ou obrigações na seara
penal/processual penal, a Resolução 181/2017
criou nova hipótese de justiça penal negocial no
ordenamento pátrio, sem, contudo, haver lei stricto
sensu para tanto, como se verifica nos casos de crimes
de menor potencial ofensivo (art. 76, Lei 9.099/95)
e também nas hipóteses de delação premiada (art. 4º,
Lei 12.850/13, v.g.).
Constatou-se, com o desenvolvimento
desta pesquisa, que os argumentos no sentido da
regularidade da criação/disciplina do negócio préprocessual através do CNMP encontram valorosos
e profícuos contrapontos, a serem levados em
consideração quando da análise do mérito das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade 5.790 e 5.793 pelo
Supremo Tribunal Federal.
Tem-se como argumento sobremaneira
utilizado como justificativa para a existência do
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acordo de não-persecução penal a sobrecarga de
trabalho do Ministério Público, que seria mitigada
com a possibilidade do negócio (CABRAL, 2018).
Forçoso admitir, contudo, que se mostra como
contraditória a postura do MP quando se tem em
conta que o mesmo reclamou para si, sem expressa
previsão constitucional ou legal, atribuições
investigativas que originalmente não possuía.
Assim, como poderia o Ministério Público
trazer para si mais incumbências, outrora exercidas
pelas polícias investigativas, aumentando assim
sua carga de trabalho, e posteriormente criar um
instrumento de política criminal sob o pretexto de
que se encontra assoberbado de tarefas?
Tendo em vista que a normatização de política
criminal não se encontra prevista no rol do art. 130A, § 2º, da CF/88, tem-se que o CNMP se imiscuiu
em competência do Congresso Nacional ao tratar de
matéria afeita ao direito penal e processual penal (art.
22, inc. I, CF). Ainda que admitido que a Resolução
181/2017 tratou tão e somente de procedimento
em matéria processual, o que não é o caso, verificase que o CNMP ainda assim não seria competente
para tanto, visto que o art. 24, inc. XI, da CF reserva
tal matéria à competência concorrente da União,
Estados e Distrito Federal.
Não caberia ao Conselho Nacional do
Ministério Público, portanto, funções de política
criminal, notadamente quando referidas políticas
estejam sujeitas à lei em sentido estrito, tendo
em conta, ainda, que tais funções pressupõem,
sobretudo, escolhas políticas, sempre limitadas pelo
texto constitucional e direitos fundamentais, que
não são da alçada do Conselho.
Isso não impede, conforme já destacado,
que o órgão participe ativamente das formulações
político-criminais empreendidas pelas instâncias
constitucionalmente competentes. O que não se
admite seria o estabelecimento unilateral de políticas
pelo Conselho, usurpando-se a competência dos entes
legitimamente incumbidos, sem qualquer discussão
profunda com os demais agentes envolvidos com o
direito penal e processual penal brasileiro. Mesmo
que calcadas em legítimos e reais fundamentos
pragmáticos, notadamente centrados nas vicissitudes
do sistema penal e processual penal pátrio, as
iniciativas de política criminal ainda permaneceriam
na órbita de atribuições do ente competente, não
se transferindo ao CNMP, sob pena de vulneração
ao próprio pacto federativo e ao sistema de freios e
contrapesos dos poderes estatais.
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Se o legislador ou entes competentes restarem
inertes, há os meios adequados para sua provocação,
legal ou constitucionalmente previstos, sendo que
ao CNMP, que não possui funções legislativas, não
é legítimo a interferência em decisões de política
criminal que, a despeito de terem consequências para
o Ministério Público, não são de sua competência.
Não pode o Ministério Público, por ato
administrativo, investir a si mesmo “superpoderes”.
Nos termos da Resolução 181/2017, estaria o ente
ministerial apto a investigar, negociar penalidades,
colher confissões, tornar o acordo vinculante mesmo
à revelia do entendimento jurisdicional (art. 18, §
6º, inc. IV) e inclusive acompanhar, diretamente, a
execução dos seus termos (art. 18, § 8º), podendo,
por fim, acusar no caso de descumprimento das
condições outrora impostas.
O Estado Democrático de Direito reclama
clara divisão de suas atribuições, não só em nome
da indispensável segurança jurídica e do respeito às
instituições, mas também para a garantia da própria
liberdade individual, frente a qual não se devem
admitir cerceamentos sem a respectiva e legítima
previsão legal, devendo ser rechaçada, ainda, qualquer
tentativa de centralização exacerbada de poderes
em um único ente ou órgão estatal, especialmente
quando envolvido o delicado e hermético poder de
punir.
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RESUMO

INTRODUÇÃO

Hoje em dia, existe um déficit gigante no que
consiste a segurança pública. É indubitável que, cada
vez mais a atenção dos jornais e da sociedade, tem
se tornado as facções; grupos criminosos armados e
organizados com um interesse comum. Por isso, o
presente trabalho visa explorar desde a origem comum
das fações, até os sintomas que permitiram que elas
se consolidassem em nossas prisões, comandando-as
em muitos casos.

Com o perpassar dos anos, o que mais se vê em
noticiários e em páginas de rede social, é a crescente
ascensão do crime no Brasil e a aclamação por uma
solução rápida a isso; corriqueiramente envolvendo
ações violentas por parte da polícia e também, um
código penal mais rigoroso. Em contraposto ao que
acreditam muitas pessoas “de bem”, isso não se deve
ao aumento dos bandidos, ou ao menos rigoroso
sistema penal, mas sim, a diversos outros fatores,
como a cada vez maior influência das facções sobre
os presos, e também, sobre a população vulnerável
das comunidades.
Desde a origem, até os dias atuais, as facções
só conseguiram se estabelecer por conta de um fator
determinante; o constante desrespeito aos direitos
humanos feitos por parte do Estado aos detentos,
que viam, como único refúgio, unir-se e se rebelar
contra o sistema opressor. Nos anos seguintes após
a ditadura militar, com a mudança para um governo
democrático, que respeito aos direitos humanos
básicos; veio também, a esperança que nenhum
abuso mais seria cometido por parte do Estado.
Todavia, tal ideal – como vemos constantemente em
casos de abuso policial reportados – foi rapidamente
desrespeitado, juntamente com a recém promulgada
Constituição Federal.

PALAVRAS CHAVE

Direitos; Estado; Luta; Opressão.

ABSTRACT
Nowadays, there is a huge deficit in public
security. There is no doubt that criminal gangs, armed
and organized criminal groups with a common interest,
have got more and more attention from newspapers
and society. Therefore, the present article aims to
explore since the common origin of these groups, until
the symptoms that allowed them to consolidate in our
prisons, commanding them in many cases.
KEYWORDS

Fight, Oppression, Rights, State.
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Apesar de tal ocorrido ter sido celebrado por
uma ala mais conservadora da sociedade, sempre
exaltando o grito “bandido bom, é bandido morto”.
Por outro lado, o genocídio foi um tiro pela culatra,
pois foi com ele que criminosos e alguns relativos
encontraram a desculpa perfeita para desrespeitar a
lei e, principalmente, o Estado. Nos anos passados,
várias outras facções criminosas surgiram com o ideal
comum de preservação de seus integrantes.
Ainda contemporaneamente, basta que se
ligue a televisão ou rádio para se chegar à conclusão
de que nada do que o governo tem proposto até agora
tem de fato adiantado para combater os criminosos,
sobretudo as facções. Ainda assim, existem aquelas
pessoas que se recusam a buscar novas alternativas,
filiando-se a pensamentos ultrapassados, de simples
encarceramento, pensando que ao tirar os criminosos
das ruas, o crime diminuirá, pouco importando o
que acontecerá depois. Sendo assim, buscar-se-á
fazer um pequeno compilado de informações acerca
das facções, desde sua origem, até sua consolidação,
demonstrando os principais fatores que permitiram
a sua forte influência nos presídios de hoje em dia.
1 AS FACÇÕES E SUA ORIGEM EM COMUM
Como dito anteriormente, as facções
criminosas – considerados por alguns, inclusive,
como grupos terroristas – são o maior problema
do país (DIAS; MANSO, 2018). De acordo com
uma pesquisa exposta pela colunista Malu Delgado,
atualmente existem no país, mais de 80 organizações
criminosas1 dentro dos presídios. Algumas delas,
como o CV2, PCC3, FDN4, tem uma influência
tanto em seus estados de origem, quanto em outros.
Todavia, existem muitas outras que possuem apenas
uma atuação local, sendo muitas delas subdivisões ou
facções parceiras das facções maiores (2017).
Para se entender como chegou-se a
esse calamitoso ponto, deve-se compreender
primeiramente, o porquê de várias organizações
independentes funcionarem tão bem, apesar da
constante briga pelo poder em diversas regiões do
país. Para o professor de história Eduardo Migowski,
a razão do modelo apresentado pelo CV funcionar em
1.

2.
3.
4.

A Lei 12.850/2013 definiu organização criminosa como sendo” a associação
de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta
ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou
que sejam de caráter transnacional. ”
Comando Vermelho, principal influência no Rio de Janeiro
Primeiro Comando da Capital, principal influência em São Paulo
Família do Norte, principal influência no norte do país.
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outros cantos do país é que eles possuem um ponto
em comum: a opressão por parte do Estado (2018),
deixando os presos totalmente desamparados, a mercê
de sobreviverem entre si, o que os leva a recorrerem
ao mais primitivo modelo de controle social, a força.
Ainda segundo o historiador, o desamparo
social é a principal razão pela qual não vemos; por
exemplo, facções criminosas em prisões na Holanda,
onde cumpre-se o que está na lei e consequentemente
a população carcerária é baixa (MIGOWSKI, 2018).
Ligado a isso, está também outros inúmeros fatores,
como a desigualdade social, violência policial,
segregação de classes, entre outros (SZABÓ, 2018).
Pode-se, antes de tudo, já estabelecer que as facções
criminosas são um resultado a longo prazo desses
diversos desrespeitos, servindo como um refúgio
para sobrevivência e proteção de seus membros
ofendidos.
Contextualizando agora, será abordado a
história do Comando Vermelho, “pai” das facções e
uma das mais influentes atualmente. Os brotos da
Comando surgiram ainda na metade da década de
70, no Instituto Penal Cândido Mendes; apelidado
por muitos como “Caldeirão do Diabo”, e não era
por menos, já que nesse presidio, localizado em uma
ilha carioca, o único meio de sobreviver, era por meio
da demonstração de força. Como bem demonstrou
o jornalista Percival de Souza, os novos condenados
que lá chegavam, passavam por uma espécie de
“processo seletivo”, feito pelos presos que ajudavam
na administração prisional (1983).
O intuito do processo era pré-definir o
que o novo preso seria; se seria “soldado”, um
“zé-ninguém”, ou a “mulherzinha” da prisão
(SOUZA,1983). Além desses absurdos, era comum
também na prisão, roubos e agressões. De praxe, a
administração prisional, apesar de diversas denúncias
internas, fazia vista grossa para eles; usando inclusive,
de detentos específicos para servir como carcereiros
paralelos fazer o que eles não podiam; dar medo nos
detentos e evitar que eles se rebelassem. Portanto,
eles faziam um escambo, uma troca de favores, de
forma a pacificar a prisão e castigar ainda mais os
que lá estavam.
A filosofia política moderna bem nos
demonstra que ao perceberem sua fragilidade
individual, os indivíduos abrem mão de uma parte
de sua liberdade em troca de segurança (DALLARI,
1995). Foi então, como consequência do anarquismo
vigente naquele lugar, e sem deixar outra opção aos
presos, que surgiram as “falanges”; primogênito das
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facções. Entre os diversos grupos, destaca-se a falange
da LSN, rebatizada depois como falange Vermelha
e em fim renomeada como Comando vermelho
(SOUZA,2006).
Com o surgimento de vários outros grupos
de sobrevivência, veio também a divisão do poder,
a maioria com o mesmo interesse, sobreviver.
Contudo, existiam aquelas que ainda utilizavam de
seu número para estuprar e roubar outros presos
(MIGOWSKI, 2018).
Inevitavelmente, haveria apenas uma maneira
de conseguir a ordem definitiva; após intenso
combate. Foi quando, no dia17 de setembro de 1979,
ocorreu a guerra das falanges dentro do Caldeirão do
Diabo, considerada uma das maiores rebeliões com
mortos da história nacional.
Após o fim do confronto, a ordem estava
finalmente estabelecida; não por parte dos
carcereiros, mas sim, da falange da LSN, que reinava
sobre os dizeres “paz, justiça e liberdade” (SOUZA,
2006). O objetivo da falange era sobreviver a
adversidade extrema e objetivava o Estado como
inimigo central de todos os integrantes do grupo,
e foi o que conseguiu no começo dos anos 80.
No entanto, como se era de esperar, algumas das
falanges derrotadas não quiseram se curvar perante
a vencedora, o que culminou no surgimento do
futuro Terceiro Comando5 (MIGOWSKI, 2018),
uma facção existente até os dias de hoje, mas que não
apresenta grande risco se comparada as demais.
Alguns anos após o confronto das falanges,
o nome “falange da LSN” havia sido mudado –
pelos jornais – para falange Vermelha e por fim,
para Comando Vermelho, o mais temido grupo de
criminosos do RJ. Segundo um dos próprios criadores
do CV, isso aconteceu para botar mais medo na
população; eles queriam associar o termo “Comando
ou falange Vermelho (a) ”, com o comunismo, pois
como bem se sabe, uma população é mais facilmente
controlada quando está com medo (LIMA, 2001).
O Comando Vermelho, a partir daquele
instante, começou a ser alvo não só de detentos
revéis, mas também, da sociedade; que aceitava
ter os direitos dos encarcerados desrespeitados.
Vale lembrar também que o século passado foi
marcante por causa da explosão do narcotráfico no
mundo todo, no Brasil, Luiz Fernando da Costa;
o Fernandinho- Beira-Mar; foi um personagem de

destaque para a difusão dela, principalmente quando
ele virou um varejista6 experiente (DIAS; MANSO,
2018).
Seguidamente a tomada dos morros cariocas
nos anos 90 pelo CV, eclodiu, no interior da Casa
de Detenção de São Paulo, a Chacina do Carandiru;
lembrada até os dias de hoje como uma das maiores
barbáries cometidas pelo Estado brasileiro (FILHO,
2002). Para recordar, no dia 2 de outubro de 1992 a
polícia militar do estado de São Paulo, foi acionada,
sob o comando do coronel Ubiratan Guimarães7
para conter uma rebelião no presidio, o resultado
dessa ação, considerada depois como desastrosa e
mal preparada (GARCIA, 2013); foi o assassinato de
111 presos, e mais 110 feridos.
No ano seguinte ao incidente, um time de
futebol com as siglas PCC, seria o novo estreante
no mundo do crime organizado. Motivados por um
sentimento de revolta e injustiça - pois o Estado não
dava a devida importância aos encarcerados – eles
conseguiram, convencer os demais presos de que o
real inimigo era o Estado. Assim, em 1993, surgiu o
Primeiro Comando da Capital, agora como facção
criminosa e com o lema “Irmão não mata irmão.
Irmão não explora irmão. Os ‘Fundadores’ são
os chefes” (CHRISTINO; TOGNOLLI, 2017).
Depois, em 1997, eles estabeleceram um estatuto
com 18 artigos – modernizado posteriormente89 –
que regulava como funcionaria o primeiro comando,
demonstrando que eles não eram iniciantes.
Ao contrário de como funcionava o Comando
Vermelho, o PCC ficou; apesar de comandar, na
década de 90, mais de uma dúzia de presídios;
muito tempo dependente da agremiação e usava
de força contra seus membros, apenas em situações
extremas. A principal maneira como o 153310 –
outro nome para PCC – recrutava integrantes era
pelo convencimento de que eles estavam lutando
pelo bem comum dos injustiçados. Futuramente, em
1999, o modo de arrecadação de fundos da facção,

5.

8.
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O terceiro comando foi formado por membros da derrotada falange do
Jacaré, a dominante no Caldeirão do Diabo, e a que mais saiu perdendo com
a batalha.

6.

7.

No mercado de drogas, existem os atacadistas e os varejistas; o primeiro diz
respeito aos traficantes que articulavam na fronteira, e que faziam as drogas
vir do Paraguai, Bolívia, Peru e da Colômbia, para o interior. Os varejistas eram
os traficantes descartáveis, que vendiam as drogas dentro do Brasil, eram eles
que lutavam contra a polícia e contra outros traficantes, por espaço.
O coronel foi posteriormente indiciado criminalmente pelos crimes
contra os reclusos. Contudo, um ano após sua condenação a mais de 600
anos de prisão, ele foi eleito deputado estadual pelo estado que atuou.
Consequentemente, ele foi julgado por tribunal especial e inocentado, o que
gerou revolta por várias alas sociais. 8 Edivaldo Godoy, um dos sobreviventes
do atentado, relata que nenhum dos presos esperava por aquilo. As ações
daquele dia, promovidas principalmente por PMs inexperientes, foram
sem dúvida inescusáveis. Ele diz ainda que os policiais entravam em celas e
“abriam fogo a vontade”, sem justificativa ou critério para execução.
No começo, todas as informações eram concentradas com uma pessoa de
confiança, o que botava todo o esquema da facção em risco, isso viria a
mudar.
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viria a mudar com a entrada do assaltante de bancos
Marcos Willians Herbas Camacho; o Marcola, para
a organização (DIAS; MANSO, 2018).
Marcola era considerado por muitos, um gênio,
foi ele o responsável em transformar a facção em uma
empresa, ele entendia o crime como um mercado, e
como qualquer empresa participante no mercado, ele
visava aumentar seus lucros (MIGOWSKI, 2018). A
solução que Marcola encontrou foi usar os membros
livres para a pratica de delitos criminosos rentáveis,
como roubos a banco e tráfico de drogas; além
disso, ele começou a usar da força para aumentar a
influência em outras regiões ainda não dominadas
por eles (MANSO; DIAS, 2018).
Assim como para o CV, o governo tentou
abafar que o PCC existia, alegando que se tratava
apenas de um fato isolado; e sempre que ocorria
alguma rebelião ou os carcereiros percebiam que
um faccionado estava causando problema, ele era
transferido para outra unidade, um erro crasso
(SOUZA, 2006). Entre as maneiras pela qual
estas facções se disseminaram pelo país, é pelas
transferências de presos entre a unidade. Basicamente,
um membro de facção, quando mudava de presídio
para outro, onde os abusos e desrespeitos eram
iguais, a primeira coisa que ele fazia era conquistar
a confiança dos demais membros, e assim seguia,
de transferência a transferência (MANSO; DIAS,
2018); como um vírus.
O crime e o tráfico de drogas seguiam então
em alta, e para piorar mais ainda a situação, no início
dos anos 2000, Fernandinho-Beira-Mar foi preso, e
na prisão ele teve contato com o Primeiro Comando
da Capital. Ao invés dos membros do 1533 matarem
o líder do CV, como esperado, eles utilizaram da
experiência e contatos de Beira-Mar para expandir
ainda mais seus negócios e firmar uma aliança entre
as facções, elas não se uniriam, mas se ajudariam no
que precisassem; “o crime fortalece o crime”, uma
das máximas do 1533.
Apesar do aparente clima de união dos
criminosos, nem tudo foi pacifico; existiam ainda
aqueles que não concordavam com as facções,
ou viam nelas, outro meio de opressão. Foi por
meio dessa discordância que logo no primeiro dia
de 2017, no Compaj - Complexo penitenciário
Anísio Jobim, na capital Amazonense, que eclodiu
um conflito entre o PCC e a Família do Norte;
abreviada como FDN. Após as investigações do que
foi considerada uma das maiores chacinas prisionais
dos últimos tempos, chegou-se ao conhecimento
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de que membros do PCC já estavam denunciando
que os diretores e carcereiros estavam sendo pagos
pela FDN para privilegiar a facção lá dentro (DIAS;
MANSO, 2018).
Apesar de a Família do Norte só ter ficado
amplamente conhecida após essa tragédia, suas
sementes vêm de anos antes, em 2006. Os “pais”
da facção iniciaram um projeto similar ao do PCC
em São Paulo, eles criaram um estatuto, os salves9,
cobravam cebolas10, e usavam das mesmas gírias da
facção paulista; era um mimetismo gigante. A ideia
de fundar a facção veio, além dos abusos e conflitos
internos, os privilégios geográficos que os traficantes
detinham, fazendo fronteira com vários países
originários de drogas (SOUZA, 2006).
Por alguns anos a FDN permaneceu como
um pequeno grupo que se uniu para se fortalecer,
revendendo drogas de grandes traficantes e
praticando pequenos delitos. Entretanto, em 2010,
sem um motivo especifico além de crescimento; a
facção iniciou sua própria rede de tráfico, atingindo
outros estados do Norte e também do Nordeste.
Por conta do tráfico de drogas, a Família conseguiu
se instalar como a facção que comandava o Norte
do país, não aceitando com facilidade os rivais;
principalmente membros da facção paulista. Como
dito, quem mandava no Norte do país era a Família
do Norte, entretanto como qualquer outro mercado,
existia a concorrência. Não muito depois da facção
amazonense estabelecer sua rede de drogas, o PCC
começou a investir no local; e pior; começou a dar
ordens para os membros da família, algo inadmissível
para eles. Futuramente, em 2015, ocorreu a gota
d’água. Segundo demonstrou os pesquisadores
Bruno Paes e Camila Nunes, a FDN quebrou os
poucos laços com o PCC porque este havia começado
a praticar os batismos11 nas cidades do Norte, algo
extremamente desrespeitoso para a facção rival.
Como meio de se reafirmar como poderosos,
e mostrar para os paulistas que quem mandava
naquela região eram eles, foi feita a dita rebelião do
Compaj. Além do número assustador de mortos,
foi a partir daquele momento que a facção do
Norte ficou conhecida por todos os outros estados
brasileiros. O mais curioso sobre a popularidade da
facção, é que, enquanto a maioria das pessoas tomava
conhecimento dela por meio de jornais; os membros
9.
10.
11.

Salves é o nome do comunicado que os traficantes passam entre si. Os salves
são geralmente transmitidos pela boca, por carta, ou pelo celular.
Mensalidade dos agremiados.
Batismos é um nome usado pelas facções para denominar “recrutamento”. Ao
batizar alguém, os padrinhos – os recrutadores – se tornavam responsáveis
pelos apadrinhados.
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de outras facções a descobriam por meio de vídeos
de WhatsApp, mais especificamente vídeos dos
companheiros sendo degolados e pendurados, como
em um açougue, e sob os dizeres “Cheio de coração
de PCC”, demonstrando tamanha rivalidade.
Como meio de se vingar da atrocidade
praticada na prisão Anísio Jobim, o Primeiro
Comando da Capital ordenou uma vingança contra
aqueles que tivessem qualquer conexão com a Família
do Norte (MIGOWSKI, 2018). Destarte, no dia 6 de
Janeiro, na prisão agrícola de Monte Cristo, os presos
promoveram o assassinato de 33 presos ligados direta
ou indiretamente à FDN12, Similarmente ao que
ocorreu anteriormente, os faccionados praticaram
uma cena dantesca contra seus inimigos e depois
compartilhavam tudo pelas redes sociais; em um
dos vídeos divulgados, um membro do PCC aparece
com um prato na mão e diz “Coração de FDN. o”
diz “Coração de FDN. O que fizeram com nossos
irmãos, nós vamos fazer pior” (MIGOWSKI, 2018).
As 3 facções supracitadas são as maiores no
cenário nacional atualmente; todavia, não são as
únicas. Existem ainda aquelas que são consideradas de
pequeno porte, mas que se não forem corretamente
combatidas, poderão se tornar um problema ainda
maior no futuro. O maior exemplo que se tem é com
o Sindicato do Crime, que surgiu no Rio Grande
do Norte, em 2013, para fazer frente ao PCC que,
segundo os membros do Sindicato, cobravam uma
disciplina rígida e mensalidades muito caras, e
que, portanto, não se distinguiam dos carcereiros,
oprimindo-os de igual forma.
No começo, a facção veio apenas como
contrapeso para o Primeiro Comando, lutando
contra as opressões dos “criminosos pelos
criminosos”. Contudo, o cenário veio a mudar em
2015, quando, após a prisão de Gelson Carnaúba13,
o Sindicato do Crime decidiu se alinhar com FDN.
A popularidade da fação do RN explodiu em
agosto de 2016, quando eles engendraram mais de
100 ataques, quase que simultâneos, a mais de 30
cidades, em protesto à instalação de bloqueadores de
celular nos presídios14; demonstrando imenso poder
de articulação (MIGOWSKI,
De acordo com um salve geral dirigido para
a sociedade em geral, os FDN explicitavam os
12.

13.
14.
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Segundo reportagens da época, o governo de Roraima – onde fica a prisão de
Monte Cristo – a maioria dos mortos não era de membros da FDN, mas de
estupradores e outros criminosos que eram descriminados pelos presos
Um dos líderes da FDN
Segundo os líderes do Sindicato do RN, não haveria sentido em obedecer às
leis que o Estado impõe, se o mesmo não as respeita com os presos, nega-lhes
muitos direitos presentes no Art. 5º da CF.

reais motivos dos confrontos entre as facções e o
Estado, além de demonstrarem quem eram seus reais
inimigos.
[...]
6) A população pode ficar tranquila que o
nosso foco será contra;
A) Agentes corruptos
B) Policiais corruptos
C) Diretores corruptos
D) Órgãos do Governo Corruptos;
E) Membros do PCC (DIAS; MANSO, 2018,
pag.42)

O conteúdo da mensagem prova algo
inesperado por algumas pessoas. O sindicato
do Crime, ou melhor, as facções no geral não
surgiram e consolidaram por conta de um bando de
“bandidinhos” que, por preguiça de trabalharem,
e ter uma vista justa, decidiram se unir e causar
o caos na sociedade. O real motivo delas terem se
consolidado em bairros pobres e periféricos, além
do próprio sistema prisional, é a falta da presença do
Estado, ou seja, onde o Estado não se faz presente, e
a sociedade não cobra; as facções surgem.
2 FILIAÇÃO ÀS FACÇÕES COMO MEIO DE
PRESERVAR OS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
Como foi visto então, filiar-se a uma facção
não é uma escolha livre, mas sim, na omissão do
Estado, um quesito para sobrevivência. No ramo das
profissões, a “profissão” de traficante é considerada
de risco; pois, aquele que decide ingressar nela, tem
uma expectativa de vida muito baixa, por isso, devese desmitificar aquela ideia de que “bandido bom
é bandido morto”, ou ainda, que só pratica crime
quem quer.15
Em nossa carta magna, logo no começo de
seus artigos, é possível ver alguns direitos garantidos
por ela, que, na pratica, são desrespeitados.
Art.1º- A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos
[...]
III- A dignidade da pessoa humana [...]
Art.5º - Todos são iguais perante a lei[...]
garantindo-se[...]inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
15.

William da Silva, inclusive explica que, um dos motivos das facções estarem
mais presentes hoje em dia, além dos motivos já elencados, é a agressão da
sociedade, que cresceu muito neste século; principalmente contra grupos
periféricos (LIMA, 1991)
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III - ninguém será submetido a tortura nem
a tratamento desumano ou degradante; [...]
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988)

Em se tratando de direitos da personalidade,
vale a ressalva de que ainda não existe uma
unanimidade doutrinaria sobre o assunto; existem
aqueles não concordam com todos os direitos
elencados por outros doutrinadores, e existem
também, aqueles que negam a existência de
qualquer direito da personalidade (BELTRÃO,
2014); esse tema sozinho é palco para uma discussão
secular, principalmente entre jus naturalistas e jus
positivistas.
Com o transcorrer dos anos, após longas
discussões, conflitos e revoluções, chegou-se à
conclusão quase que unanime e predominante
atualmente, que o núcleo basilar dos direitos da
personalidade, é a dignidade humana. Ou seja, tudo
que da forma ao indivíduo, que chegam a se confundir
com ele mesmo e constituem as manifestações da
personalidade do próprio sujeito, pode ser dado
como um direito personalíssimos (MOTES, 1993).
Estudando os ensinamentos do jus positivista
Franceso Messineo, tem se também que não se
deve declarar que o ser humano tem direitos à
personalidade, sendo essa apenas uma lei maior, que
engloba outras menores. Isso porque, a pessoa não
pode ser ao mesmo tempo objeto e sujeito do direito
(BELTRÃO apud MISSEO, 2014).
Por outro lado, para o jus naturalista Carlos
Alberto Bittar, os direitos da personalidade são inatos,
o Estado só fica obrigado de reconhece-los como tais.
Ou seja, para ele, por se tratarem de direitos inatos,
os direitos positivados não são os únicos direitos da
personalidade, existem outros, que apenas ainda não
foram expostos.
A teoria dos direitos inatos, como bem
elucida Beltrão (2014), é uma consequência da
reação contra o abuso estatal predominante na
França pré-revolução. Ainda segundo tal corrente,
a atribuição de inato aos direitos personalíssimos se
deve à circunstância deles serem essenciais, naturais
ao indivíduo, remetendo a sua existência, ao mesmo
momento e fato da existência da própria pessoa.
Apesar de ainda existirem certas divergências
sobre estas correntes, uma coisa ela tem em comum;
ambas entendem os direitos da personalidade
como sendo aqueles direitos mínimos para todo ser
humano se definir e expressar. Portanto, direitos
como a integridade física e psicológica, o direito a se
expressar o direito a ter um tratamento digno diante
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de castigos, são todos direitos personalíssimos; e é a
partir do momento que uma pessoa vê seus direitos
mínimos serem desrespeitados, que a facção vê a
possiblidade de recrutar um novo integrante
Agora com o entendimento sobre o que
constitui os direitos supramencionados, fica mais
claro como o modus operandi16 das facções funciona.
Como já dito e enfatizado algumas vezes nesse artigo,
as facções conseguem dar continuidade aos seus
negócios graças a omissão estatal, ou, inclusive, para
proteger-se do Estado (SZABÓ, 2018). De início,
é evidente e iniludível, a crise em nosso sistema
carcerário, onde desde sempre apresentou um déficit
de vagas, além de ter sempre pensado na prisão mais
como um lugar para punir o preso do que reeducá-lo
(FILHO, 2002).
No Brasil, a primeira notícia que se tem de uma
prisão comum17, vem de 1551, em Salvador, onde
ficam lá os presos mais simples, ladroes, desertores,
etc., os assassinos e negros que ameaçavam seus
senhores18, eram mandados para a forca ou obrigados
a fazer trabalhos forçados, as chamadas “galés”
(FILHO, 2002). Essa situação perdurou por muitos
anos até que ao longo do império, foi emergindo
uma cultura sobre o assunto, chegou-se inclusive a
considerar “o criminoso como um doente, a pena
como um remédio, e a prisão como um hospital”
(FILHO, 2002).
Em seguida a promulgação da republica e
adoção do Código Republicano de 1890, penas
forçadas e perpétuas, foram abolidas. A partir da
mesma data foi adotada o sistema celular das penas,
uma espécie de progressão de regime, tentando mais
e mais tornar a pena, mais humanamente possível.
Contudo, mais uma vez, acontecia a gritante
diferença entre a letra da lei e a realidade penal.
Logo mais, em 1920, foi inaugurada a prisão
do Carandiru, elogiada na época de sua criação, e
considerada como “um marco na evolução das
prisões” (FILHO, 2002), tempos depois, por conta
do desrespeito ao plano diretor da prisão, ocorreu o
já mencionado massacre. Semelhante a ela, existem
muitas outras prisões com eventos similares, tudo
por conta da incapacidade do Estado de gerir bem
tais instituições, tendo que conviver hoje com a
superlotação19.
16.
17.
18.

19.

Modus operandi é uma expressão latina que determina “modo de agir”.
Existiam na época, as prisões eclesiásticas, usado para punições religiosas.
A insurreição de escravos era um medo constante dos grandes latifúndios, e
após o levante dos negros mulçumanos na Bahia, as penalidades foram ainda
mais rigorosas contra os negros escravos.
Desde 2005, o número de presidiários foi de 361 mil, para 841 mil, em 2018,
demonstrando nossa ineficácia de reduzir o crime.
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O Brasil é agraciado atualmente com
a 3º maior população carcerária do mundo;
sendo constituída majoritariamente por pessoas
condenadas ou em prisão preventiva, ou temporária,
e por tráfico de drogas20 (IGARAPÉ, 2015). Isso
não é uma consequência do aumento do número
de traficantes, mas sim, uma omissão legislativa em
trabalhar sobre o que pode ser considerado tráfico,
e o que é consumo próprio21, levando a polícia a
prender pessoas que não afetam em nada o quadro
geral do narcotráfico, e, por conseguinte, não
ajuda a diminuir sua influência sob os brasileiros
(MIGOWSKI, 2018). Isso é apenas uma das
críticas feitas à guerra às Drogas, que serve mais
para agradar a classe média brasileira, do que para
de fato combater as substancias ilícitas.
Em uma entrevista feita com o recém
empossado comandante da ROTAM de São
Paulo2225, o tenente-coronel Ricardo Augusto
Nascimento de Mello Araújo, o comandante
admitiu existir uma diferença no tipo de abordagem
feita entre as comunidades mais pobres e as do bairro
Jardins – um bairro nobre de São Paulo – dizendo
inclusive que se colocasse um policial da periferia
para lidar com alguém do jardins, ele poderia “estar
sendo grosseiro” (ADORNO, 2017). Haja vista que
a constituição garante um tratamento igual a todos,
esse tratamento diferenciado revela de logo, uma
infração, pois, como se é visto em diversos relatos,
as abordagens policiais em periferias são, quase
sempre, violentas e arbitrarias (SOUZA, 2006); sem
qualquer tipo de critério, ao contrário das abordagens
no Jardins, que são feitas meticulosamente à risca,
pois os policiais sabem que, quem estão abordando é
alguém com influência, provavelmente um advogado
ou filho de juiz (ADORNO, 2017).
Além da discriminação social, existe a racial.
Apesar de ser firmemente negada por uma parcela
da sociedade – geralmente branca e de classe média
– tal preconceito já foi tema de diversos debates
nas nações unidas. Em um dos artigos com o tema
“Medo da violência policial e de acusações injustas é
maior entre a população negra do Rio”, demonstra
explicitamente como que a violência é distribuída de
forma não uniforme entre a população, sendo negros,
20

Desde o final de 2006 até 2014, a população carcerária
cresceu 43,07%; juntamente a isso, a quantidade de
presos por tráfico aumentou 132,34%. (Instituto
Igarapé, 2015)

21.

Por volta de 50% das ocorrências em 2015, envolvendo drogas; os policiais
conseguiram apreender não mais que 10 gramas de maconha, número pífio,
se o objetivo é de fato acabar com o narcotráfico.
Considerada por muitos, uma das policias mais violentas do Brasil.

22.
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jovens, e do sexo masculino; os alvos preferidos da
violência23 (NAÇÕES UNIDAS, 2018).
Por fim, é de conhecimento público que as
nossas prisões sofrem de superlotação, o que por si
só, já é uma afronta aos direitos da personalidade.
Além desse abuso, e os cometidos entre os presos,
há também os cometidos diretamente pelos
carcereiros, que, por terem o aval social, praticam
torturas contra os presos, tratando-os como animais.
Em contrapartida a isso, existe os escassos casos de
denuncia feitos formalmente pelos presentes nos
presídios, salvo casos em há vazamentos de vídeos
ou mensagens, isso porque existe um certo medo de
denunciar e sofrer represália; segundo MNCPT2427,
“Os presos podem ser extorquidos, ameaçados ou
sofrer qualquer outro tipo de violência. Contudo,
é bastante possível que nada seja devidamente
comprovado, investigado ou averiguado” (SENADO
FEDERAL, 2016).
Graças a horrores acometidos no mundo todo,
surgiram ONGs que aspiram vigiar o cumprimento
de direitos constitucionais no mundo todo. Uma
dessas ONGs, a “Human Rights Watch”, agrupo em
uma pesquisa, os diferentes direitos que são negados,
por diversas razões, aos presos, mas que, são, na
verdade, de suma importância, como o direito a
saúde.
Outrossim, há o direito à assistência jurídica,
objetivando o cumprimento do princípio do acesso à
justiça, bem como o direito à assistência social, todos
descumpridos pelo governo. Ainda de acordo com
os dados da ONG, o principal motivo de os presos
não conseguirem os benefícios garantidos na Lei de
Execuções Penais, é a escassez de assistência jurídica,
que, mesmo o defensor público tendo o dever de
prestar, ele poucas vezes o faz (MARINER, 1997). O
mesmo acontece com o assistente social, uma parte
fundamental para o preso conseguir o livramento
condicional.
Historicamente, não só o Brasil, mas no
mundo todo, guerras sangrentas são objeto de repudio
social; quando se estuda os horrores da segunda
guerra, com o nazismo, pessoas sentem um desprezo
pelos alemães da época, não entendendo como
eles deixaram tal atrocidade acontecer. Entretanto,
fazendo um paralelo com o agora, tal questionamento
é perfeitamente plausível, pois, apesar de termos
23.

24.

Segundo Samira Bueno, uma das diretoras do FBSP “Esses medos têm a
ver com a interação das comunidades com a polícia. Se você olha o perfil
das vítimas da violência letal e de parte expressiva dos presos no Brasil é o
mesmo: jovem e negro”
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura
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consciência das irregulares cometidos pelo governo
nós ficamos em silencio, ou mais, a grande maioria
prefere que tais crimes continuem a ser cometidos,
por sub julgarem os criminosos como uma sub
espécie, e que merecem todo o mal do mundo25, pois
não encontram justificativa para os atos dos mesmos;
seria a divisão entre “cidadãos de bem” e “bandidos.
Estendendo os estudos para a filosofia,
notadamente à filosofa Hannah Arendt, vemos uma
possível explicação para nossa crise moral. Em seu
livro “Eichmann em Jerusalém – Um relato sobre a
banalidade do mal”, Arendt mostra como nós temos a
iniciativa de tornar certas pessoas, em monstros, seres
que nós mesmos jamais seriamos capazes de ser, algo
totalmente abominável e tão pouco humano (1999).
Uma vez que a figura de ser humano é retirada do
condenado, passa a ser socialmente aceito que ele sofra
abusos, pois como foi dito; ele é um monstro.
A partir dos escritos de Hannah Arendt
sobre o julgamento de Eichmann, é perfeitamente
possível aplicar ao contexto prisional, pois muitos
autos intitulados “brasileiros de bem”, fazem com os
criminosos, a mesma coisa que o mundo fez com o
nazista, a despersonificação, tirar deles a condição de
ser-humano. Apesar de antiético, muitos conseguem
se auto justificar por acharem ter a característica
de serem incorruptíveis, isto é, pessoas que jamais
cometeriam um crime2630. Contudo, como bem
nos ensina a criminologia moderna, não existe o
chamado “gene do crime”2731. Portanto não há como
definir uma pessoa como criminosa desde o começo,
somente é possível calcular uma tendência; levando
em consideração, principalmente o meio social em
que o sujeito vive, escolaridade e a renda per capita
(FILHO, 2002).
Depois de consideradas as diversas – e
constantes – formas de opressão cometidas pelo
Estado, apresentadas acima, fica mais fácil entender
como o crime aliena mais facilmente os jovens
periféricos2832. Expõe-se, contudo, que não quer
dizer que não há opressão por parte das facções
nesses lugares, ela existe. No entanto, é uma
opressão diferente da cometida pelo Estado, pois
diferentemente da polícia, as facções não surgiram
pelo contrato social para proteger a sociedade, elas
25.

26.
27.
28.

De acordo com uma pesquisa feita pela Datafolha, 50% dos brasileiros
concordam que “bandido bom é bandido morto” (2015), mostrando uma
hipocrisia coletiva.
Exata definição de cidadão de bem.
Exceção para a psicopatia.
De acordo com o Infopen, mais de 50% dos encarcerados tem no até 29 anos
enquanto que a maioria dos membros do tráfico tem semelhante idade,
sobretudo por ser considerada uma profissão de risco.
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foram um resultado de seu descumprimento. Além
disso, existe nos grupos organizados um senso de
pertencimento, pois, como já foi dito, as facções
agem onde o governo não está presente, assim,
onde existe uma casa sem gás, ou uma família sem
remédio, a facção entra com a promessa de dar-lhes
o que falta, além, é claro, poder (DIAS; MANSO,
2018).
Ao passo que o jovem é alienado para entrar
na facção, recebendo cada vez mais serviços e sendo
visto com respeito por seus companheiros, ele
começa a passar pelo que os estudiosos chamam
de “desfiliação social”. Basicamente, tal termo diz
respeito aos vínculos sociais “normais” que o sujeito
tem, mas que, ao passo que vai ingressando na facção,
os vai perdendo. Mesmo sabendo dos riscos que a
profissão perigo tem para os novatos, eles o aceitam,
pois para eles, o objetivo acaba sendo aproveitar a
vida ao máximo, sem baixar a cabeça, até chegar a
hora de partir deste mundo (DIAS; MANSO, 2018).
Em síntese, ninguém entra em uma facção por
livre e espontânea vontade, assim o fazem para tentar
preservar seus direitos personalíssimos, que, mesmo
garantidos constitucionalmente, não são respeitados.
Vemos ainda que, mesmo sendo uma das profissões
mais perigosas do mundo, milhares de jovens estão
dispostos a morrer e matar pelas suas falanges, é uma
filiação do mais alto grau, comprovando a capacidade
de alienação que as facções possuem.
CONCLUSÕES
Com este trabalho, foi possível concluir
que as facções conseguiram se estabelecer no
sistema carcerário nacional, a partir de complexas
transformações. Enquanto o governo apostava em
seu combate com táticas violentas e de abafamento,
elas se fortaleciam, usando do discurso de ser
“a voz dos presos”. Atualmente, segundo dados
supracitados, nós temos no sistema prisional, uma
crise de superpopulação.
A superlotação é apenas um dos problemas
que tem persistido em nossas prisões. De acordo com
os dados mostrados no decorrer do artigo, os presos
também carecem de assistência medica, jurídica e
de assistência social, cabendo aos presos, usufruir de
seus próprios recursos para tapar a negligencia estatal,
fortalecendo ainda mais as facções. Tendo usado
desse desleixo de direitos, as facções conseguiram
e conseguem, alienar presos e demais oprimidos,
porém, um fator determinante para a consolidação
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desses grupos nos presídios, foi, conforme elencado,
no escopo deste artigo, a explosão do mundo das
drogas no século passado, onde os traficantes viam
nesses grupos, uma maneira abichar lucro.
Com isso, é necessário que a realidade se
enquadre no que está previsto em nossa constituição
e nos demais textos legais, respeitando assim nossos
direitos mínimos e da personalidade, e também,
permitindo ao Estado que faça seu papel social
de legitimo detentor do monopólio da violência.
Apesar de simples, isso não é tarefa fácil, pois como
foi exaltado no texto, a violência prisional é algo
enraizada na sociedade, surgido anos atrás. Posto
isto, é preciso que os sintomas, sejam combatidos,
um a um, deixando de considerar as facções como
um todo, e entendendo suas particularidades.
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RESUMO
O núcleo do ordenamento jurídico é a
dignidade humana, deste princípio fundante provem
todos os demais institutos jurídicos. A incidência
da dignidade ocorre por meio da aplicabilidade de
Direitos humanos (tratados internacionais) e Direitos
fundamentais (Constituições Estatais) com efeitos
horizontal/vertical, tutelando e limitando o trato com
as pessoas, assim como os Direitos da personalidade.
E neste ponto é que, a natureza jurídica e a finalidade
do Direito processual penal estão correlacionadas
com os Direitos da personalidade, uma vez que,
estes, salvaguardam a integridade psicofísica da
pessoa mediante o uso de ferramentas processuais,
principalmente de defesa.
PALAVRAS-CHAVE

Direitos da personalidade. Dignidade humana. Direito processual
penal. Correlação.

ABSTRACT
The core of the legal order is human dignity, this
founding principle provides all other legal in stitutes.
The incidente of dignity occurs through the applicability
ofhuman rights (internacional treaties) an fundamental
rights (state constitutions) with horizontal/vertical

effects, tutelating and limiting the dealwith people, as
well as the rights of personality. And at this point, the
legal nature and purpose of criminal procedural law
are correlated with the rights of perfonality, since they
safeguard th psycophysical integrity of theperson though
the use of procedural tools, especially defense.
KEYWORDS

Personality rights. Human dignity. Criminal procedural law.
Correlation.

INTRODUÇÃO
Como qualquer outra área do saber o Direito
possui suas especificidades e aprofundamentos
teóricos que visam esclarecer sua verdadeira
finalidade, contudo, não é possível compreender
seu propósito se sua verdadeira essência não for
visualizada, motivo pelo qual à análise da natureza
jurídica de determinado instituto e suas interações se
mostra relevante.
Assim como em outros ordenamentos
jurídicos o brasileiro foi organizado mediante uma
classificação que concentra todos os institutos,
normas e princípios de determinada área e passa a
considerar determinada matéria como um ramo
autônomo no Direito. Um destes ramos existentes
neste Estado soberano é o Direito Processual
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Penal, que possui normas e princípios próprios que
irão apontar a forma adequada de sua aplicação
e interpretação, contudo, endogenamente há um
debate sobre a natureza jurídica do processo por ele
versado e normatizado, e por via de consequência,
sobre a sua finalidade.
Doutrinariamente é pacífico que existe uma
distinção entre processo e procedimento, o primeiro,
composto por procedimentos, e este último por um
conjunto de atos processuais concatenados que se
desenvolvem para a frente com um objetivo específico
que será uma tutela jurisdicional (sentença).
Mas antes de ser proferida a aludida sentença
haverá uma interação entre os atores processuais
parciais (acusação e defesa) e um imparcial
(magistrado), os primeiros irão expor suas versões
dos fatos e produzir provas de acordo com regras
previamente estabelecidas, enquanto que o segundo
irá julgar de maneira fundamentada e imparcial, e é
em torno deste contexto que se discute a natureza
jurídica e o propósito deste processo.
O debate sobre a natureza jurídica deste
instituto trouxe algumas posições jurídicas de maior
destaque, para alguns o processo é um negócio
jurídico, para outros é uma relação jurídica entre
à acusação, a defesa e um julgador equidistante
das partes, para outros é uma situação jurídica de
oportunidades que poderão ser aproveitadas ou não,
existe ainda uma posição que entende que o processo
nada mais é do que a realização de procedimentos em
contraditório, enfim, há várias teorias ou correntes
além destas que tentam explicar à citada natureza
jurídica.
Consequentemente, há divergência sobre a
finalidade deste processo penal, havendo posições
no sentido de que se trata de uma ferramenta (jus
persequendi) para efetivar o Direito de punir (jus
puniendi); que o propósito é a segurança pública;
que o seu fim maior é para punir o agente acusado;
e uma corrente oposta, no sentido de que o processo
é um mecanismo de garantia e contenção do poder
estatal no âmbito penal em prol do jus libertatis,
entre outros.
De outro lado, há os Direitos da personalidade
que podem ser visualizados como sendo próprios
e de titularidade de todo ser humano, no sentido
de resguardar-lhe a integridade psicofísica. Nesta
quadra, todos os indivíduos são singulares e devem
ser tratados como sujeitos detentores destes bens
jurídicos e garantias que os protegem em todas as
órbitas jurídicas, inclusive, naquelas frente ao Estado.
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Os aludidos Direitos da personalidade
podem ser compreendidos como um conjunto
de bens jurídicos inerentes, inatos e próprios dos
seres humanos, que podem se valer de seu Direito
subjetivo para resguardar a sua integridade corporal,
intelectual e moral. Estes podem ser visualizados
como a face privada e facultativa do exercício de
Direitos e garantias que podem ser utilizados pelas
pessoas e que, igualmente, estão elevados ao nível
de Direitos Fundamentais (pelas Constituições) e
humanos (pelos Tratados internacionais), ambos
necessários para o respeito à dignidade humana,
sendo, portanto, um instituo proveniente de um
ventre público.
E assim como a dignidade humana, os
Direitos da personalidade refletem seus efeitos sobre
todos os ramos jurídicos, e são por alguns juristas,
considerados como uma norma geral que deve ser
observada por todos os operadores do Direito,
afirmação esta, que não exclui o Direito processual
penal.
Significa dizer que os Direitos da personalidade
são decorrentes do reconhecimento jurídico mundial
da dignidade humana, que por sua vez é o elemento
fundante não só dos ordenamentos jurídicos internos
dos Estados, mas em concomitância, das relações do
Direito internacional.
Sem a pretensão de esgotar a temática,
é diante desta conjuntura jurídica (una) que a
presente pesquisa pretende analisar se os Direitos da
personalidade do acusado possuem correlação com a
natureza jurídica e a finalidade do Direito processual
penal, uma vez que, os Direitos da personalidade
mostram-se como direitos subjetivos que podem ser
defendidos processualmente por qualquer pessoa
violada em relação a sua integridade física, intelectual
e moral, inclusive na área penal.
É claro que, dentre as hipóteses possíveis, há
o risco de não haver tal congruência, assim como, é
possível que haja correlação entre todo este arcabouço
jurídico, e que ao longo da pesquisa surja posição
jurídica diversa das descritas. E mais, ad cautelam,
deve ser explicitado que a pesquisa limitar-se-á a
análise dos Direitos da personalidade no que tange a
natureza jurídica e a finalidade do Direito processual
penal, evitando assim abrir um leque demasiado.
Sendo assim, a pergunta problema é a seguinte:
há correlação entre os Direitos da personalidade e o
processo penal? Por via de consequência, o objetivo
deste estudo consiste em verificar se os Direitos
da personalidade do acusado refletem na natureza
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jurídica e na finalidade do processo penal, bem como,
apontar se há harmonia entre o princípio fundante
da dignidade humana e os Direitos da personalidade.
A compreensão deste fenômeno poderá
corroborar para a construção de um saber teórico
dos Direitos da personalidade como norma geral, e
simultaneamente, permitir o desvendar da verdadeira
natureza jurídica, e por consequência, a mais pura
finalidade do processo penal, especialmente, pelo
momento nebuloso que a democracia brasileira
encontra- se enfrentando. Em outras palavras, o
desiderato desta pesquisa é exclusivamente em
relação ao Direito processual penal no sentido de
concluir se os Direitos da personalidade refletem
na compreensão de sua natureza jurídica e de sua
finalidade.
Justifica-se a realização da presente pesquisa
pelo fato de que os Direitos da personalidade não
podem ser enxergados apenas no âmbito privado
como equivocadamente aponta o rol exemplificativo
do Código Civil brasileiro, mas sim e a priori, como
um instituto geral que irradia seus efeitos a todos
os ramos do Direito, como é o caso do Direito
processual penal, cuja ótica é pouco ou quase não
abordada pela doutrina pátria.
O fato de haver o aludido arrolamento junto ao
Código Civil fez com que os institutos e bens jurídicos
decorrentes dos Direitos da personalidade fossem
vistos apenas como figuras privadas, na maioria das
vezes de ordem indenizatória, argumento que merece
uma releitura justamente porque o ser humano não
deixa seus valores jurídicos personalíssimos por estar
em uma relação jurídica geralmente compreendida
como sendo de ordem pública.
Os Direitos da personalidade merecem um
estudo que não fique restrito a famigerada afirmação
de que a responsabilidade civil e os negócios jurídicos
devem respeitar estes Direitos, entendimento já
consolidado e exaustivamente abordado, entretanto,
uma análise acadêmica sobre os reflexos na seara
processual penal corroborará com a verdadeira
essência geral destes Direitos.
E mais, ao levantar as vestes desta matéria será
possível vislumbrar se em sua origem há ou houve
algum embasamento na órbita criminal, fato este que
poderá contribuir para expansão da pesquisa e dos
estudos dos Direitos da personalidade em torno das
ciências criminais, in casu, a processual penal.
Ademais, o princípio da dignidade da pessoa
humana é um elemento fundante do ordenamento
jurídico e os Direitos humanos e fundamentais
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(Direitos civis, políticos, econômicos, sociais e
culturais) que visam dar-lhe sustentáculo estão
concomitantemente definidos como sendo
integrantes dos Direitos da personalidade, logo, é
um tema pertinente a estrutura básica do Direito não
apenas pátrio, mas também internacional.
O estudo de determinado instituto e a
consequente conclusão de um trabalho acadêmico
são como um destino esperado por um viajante,
que precisa trilhar um caminho adequadamente
planejado, disponível e compatível com seu
desiderato. E nesta trajetória em busca da resposta
a atinente pergunta problema é que a metodologia
se torna o caminho, a estrada a ser percorrida até o
adequado acabamento da pesquisa.
A presente pesquisa será realizada apenas
no âmbito teórico, não tendo como escopo o
levantamento de quaisquer dados empíricos, tratarse-á de um estudo estruturado na metodologia de
abordagem dedutiva, partindo de uma premissa
geral sobre o conteúdo dos Direitos da personalidade
e vindo para o plano mais específico sobre a natureza
jurídica e finalidade do processo penal. De outro lado,
os métodos de procedimento são mais tangíveis, se
relacionando diretamente com o objeto investigado
e por isso tido como mais concreto. Neste sentido,
a pesquisa além de se valer do método dedutivo
de abordagem, em concomitância, se valerá do
método de procedimento funcionalista. O método
funcionalista permitirá a pesquisa demonstrar a
natureza jurídica e a finalidade do processo penal
na ótica dos Direitos da personalidade do acusado,
levando-se em consideração a função de cada
instituto jurídicos em meio a sociedade, visto que,
o processo é um fato social e reflete nesta mesma
coletividade que compõe o corpo social.
Na mesma toada, a pesquisa será bibliográfica e
documental, no sentido de promover o levantamento
e à análise qualitativa de doutrinas (obras e artigos
científicos), legislações, e jurisprudências.
1 DESENVOLVIMENTO
Em singela síntese histórica, os Direitos da
personalidade são reflexo do Direito anglo-saxão
cuja matriz é Greco-Romana, “a hybris grega e a actio
injuriarum podem ser consideradas a origem remota
da teoria dos direitos da personalidade”. (GODOY,
2001, p. 19)
A actio injuriarum surgiu exatamente pelo
exercício do Direito subjetivo de buscar uma tutela
63

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

perante o Poder Judiciário Romano da época ou
órgão semelhante visando combater o iniuria, que
poderia ser tanto físico quanto moral em desfavor da
vítima. “Por iniuria entendia-se o ato de atingir física
ou moralmente à própria pessoa, podendo consistir
em palavras ou fatos”. (ARARIPE, 2002, p. 215)
Em que pese hoje se tratar de um conjunto de
bens jurídicos que socorrem qualquer ser humano,
na sua origem os Direitos da personalidade eram
outorgados apenas a uma distinta classe da época.
“Tendenciosas então, a interpretação e aplicação
do direito por causa da origem dos sacerdotes,
procedentes do patriciado”. (ARARIPE, 2002, p.
213)
“No Direito Romano a personalização do
homem derivava da integração dos diversos
aspectos do seu status: familiae, civitatis,
libertatis, não lhe bastando a condição
biológica. Cumpria-lhe ser pater famílias,
cidadão e livre”. (ARARIPE, 2002, p. 213)

Contudo, ainda em Roma os Direitos da
personalidade evoluíram por conta da ampliação
gerada pelos éditos dos pretores – que eram uma
espécie superior de magistrados dotados de imperium
-, que passaram a admitir a responsabilização daqueles
que ofendessem a pessoa nos moldes supracitados.
O pretor exerce influência considerável sobre
o direito romano. Como todos os demais
magistrados jurídicos é investido da jurisdictio,
mas, além disso, é o detentor do imperium.
Pela jurisdicitio pode, não julgar, mas dizer o
direito e organizar os processos confiados aos
jurados.
Ao assumir o cargo, o pretor indica no edito,
afixado no fórum, os casos em que vai usar
o imperium, as diversas fórmulas que dará às
partes para a sanção de seus direitos [...].
O pretor tem, pois, o jus dictum, o direito
de “editar”, de fazer editos. A palavra edito
vem de ex dictum, de ex dicere, proclamar,
dizer solenemente, porque na origem eram
proclamações orais, à voz viva. (CRETELLA
JÚNIOR, 2002, p. 36)

“A evolução que se processava serviria o
ius honorarium, ou, ius praetorium, refletindo a
praticidade do direito romano em adaptar-se às
mudanças sociais, de modo a vender as deficiências
da Lei das XII Tábuas, quanto à proteção dos Direitos
da Personalidade” (ARARIPE, 2002, p. 215). Destas
previsões é que surgiu a actio iniuriarum aestimatoria
que inseriu o caráter pecuniário ao lado as punições
físicas para a violação dos citados Direitos da
personalidade, demonstrando assim uma correlação
com a matéria processual.
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Já na Grécia o mesmo procedimento era
relacionado com hybris e igualmente tinha o escopo
de punir o agente lesivo dos direitos da personalidade,
tanto em ofensas físicas quanto morais, em outros
termos:
É certo que, ante do direito romano,
providência tal qual a actio injuriarum não
era inexistente, por exemplo – e porque
ainda relevante ao reconhecimento da gênese
dos direitos da personalidade e de sua tutela
-, na Antiguidade Grega. Tal como a injúria
romana, ou a actio reservada a sua correção,
os gregos, em especial no período clássico,
sintomaticamente chamado também de
antropológico, de preponderância das cidades,
conheceram as ações tendentes a punição
da hybris [...]. Veja-se, mais, que o próprio
campo dos interditos punitivos da hybris
foi, com o tempo, alargando-se. De início,
previstos como forma de punição penal a
ultrajes e sevícias, os interditos mencionados
acabaram-se estendendo à sanção geral de
ofensas a bens da personalidade. Ganharam,
com isso, um caráter geral, de genérica tutela à
personalidade. (GODOY, 2001, p. 18)

Em que pese o esboço supracitado, é
indubitável que os Direitos da personalidade foram
sendo construídos em conjunto com o princípio
da Dignidade humana que posteriormente foram
positivados como Direitos humanos e fundamentais
respectivamente no âmbito dos Tratados
internacionais e das Constituições dos Estados
soberanos, logo, os mesmos documentos jurídicos
históricos de maior relevância para estes, também o
será para aqueles.
Nesta toada é crível asseverar que os
Direitos da personalidade possuem nascedouro nos
mesmos valores inerentes aos Direitos humanos e
fundamentais, e como tal, impõem a obrigação de
respeito não só para os Estados (efeito vertical) como
em concomitância aos particulares (efeito horizontal)
e permitem ao titular usufruir como melhor lhe
aprouver destes bens jurídicos.
Significa dizer que, os direitos humanos e
fundamentais se irradiam tanto de forma
vertical vinculando o Estado, quanto de
maneira horizontal, obrigando também os
particulares, e justamente por estes efeitos
é que não poderão ser tolhidos ou afastados
pelos particulares em meio aos seus negócios
jurídicos contratuais, sob pena de viola a
dignidade humana, princípio fundante do
Estado brasileiro. (GROKSKREUTZ, 2018,
p. 97)

E por se tratar de Direitos que irradiam seus
efeitos a todos os institutos jurídicos existentes,
é inexorável a sua congruência com os Direitos
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da personalidade, não só por vincular o Estados e
os particulares, mas também, por permitir o livre
arbítrio em sua utilização:
Em princípio, os direitos da personalidade,
positivados constitucionalmente sob o
regime dos direitos fundamentais, seguem
a teoria geral das liberdades públicas, não só
por formarem grupo de normas sujeitas a
regime especial, mas, particularmente, por
dizerem respeito aos fatores que garantem
autodeterminação que o homem exerce sobre
si mesmo (liberdade individual psíquicas).
Contudo, eles possuem regime jurídico
próprio, marcado pela necessidade de se
garantir ao homem enquanto indivíduo a
liberdade de manter exclusividade quando
decide sobre as escolhas axiológicas que lhe
identificam não só como pessoa humana, mas
também, que lhe instituam sua singularidade
vital. (MIRANDA, 1996, p. 59)

Por conta desta correlação é indubitável
também a relação entre a construção histórica do
Constitucionalismo e os Direitos da personalidade,
aquele, “pois já os hebreus, em seu Estado Teocrático,
criaram limites ao poder político, por meio da ‘lei do
Senhor’”, as “cidades-estados gregas, configuraram
o primeiro caso real de democracia constitucional”,
(FERRARI, 2011, p. 54) e após centenas de anos,
os movimentos do constitucionalismo da Inglaterra,
Estados Unidos da América e França se destacaram.
Na Inglaterra vários documentos demonstram
como o constitucionalismo evoluiu, como é o caso
da Magna Carta de 1.215, da Petição de Direitos
de 1.628, da Lei do Habeas Corpus de 1.679, e da
Declaração de Direitos de 1.689 (FACHIN, 2008,
pp. 37-38). Do movimento americano oriundo da
revolução das Treze Colônias houve a publicação da
Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia em
1776 e a Constituição de 1787 (FACHIN, 2008,
pp. 38-40), enquanto que do movimento Francês
notadamente da Revolução Francesa resultou a
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de
1.789. (FACHIN, 2008, pp. 40-41)
Outro fato que, lamentavelmente, se tornou
relevante para a evolução do conceito jurídico de
Dignidade humana, e em paralelo, para os Direitos
da personalidade, foram as 02 (duas) grandes guerras
mundiais, que acenderam uma luz de alerta para a
proteção da pessoa humana frente ao Direito interno
dos Estados.
Insta ressaltar que a Liga das Nações de 28
de abril de 1919 objeto do Tratado de Versalhes (no
Brasil Decreto n° 13.990/1920), foi o prelúdio para
o reconhecimento formal e a proteção dos Direitos
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humanos que floresceu quase três décadas mais tarde
com a Carta das Nações Unidas de 26 de junho de
1945 que criou a Organização das Nações Unidas
(ONU) (no Brasil Decreto n°. 19.841/1945), que
por sua vez, foi a criadora da Declaração Universal
dos Direitos Humanos de 1948 (DUDH) objeto da
Resolução n°. 217-A-III de sua Assembleia Geral.
Em seu preâmbulo a DUDH foi expressa
ao estipular que “[...] dignidade inerente a todos
os membros da família humana e de seus direitos
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade,
da justiça e da paz no mundo [...]” e em seu art. 6°
e 12 que expressamente reconheceram a importância
dos Direitos da personalidade, in verbis: “[t]odos os
indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos
os lugares da sua personalidade jurídica” e “[n]inguém
será sujeito à interferência em sua vida privada, em
sua família, em seu lar ou em sua correspondência,
nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser
humano tem direito à proteção da lei contra tais
interferências ou ataques”.
Salienta-se que a Declaração Universal
foi posteriormente complementada pelo Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966
(no Brasil Decreto n° 592/1992), que em seu art.
16 prevê os Direitos da personalidade. Além de tal
previsão a ONU promoveu 02 (duas) Conferências
sobre Direitos humanos, quais sejam, a Proclamação
de Teerã de 13 de maio de 1968 (art. 13) e a
Convenção de Viena de 1993 (art. 5°), ambas as
figuras esclarecem que a aplicabilidade dos Direitos
humanos em todas as suas dimensões, gerações ou
fases, são imediatas e indivisíveis, logo, o mesmo
raciocínio se aplica aos Direitos da personalidade.
Os Direitos da personalidade são considerados
como um conjunto de bens jurídicos próprios
dos seres humanos, não é sem motivos que Fiuza
assevera que “há de se estabelecer uma cláusula geral
de tutela da personalidade, que eleja a dignidade e a
promoção da pessoa humana como valores máximos
do ordenamento, orientando toda a atividade
hermenêutica”. (FIUZA, 2008, pp. 174-175)
Os Direitos da personalidade representam
valores fundamentais e tornam-se essenciais
ao garantir a vida, a liberdade, a integridade
e todos os atributos inerentes ao ser humano.
São direitos de natureza não patrimonial,
imprescritíveis, absolutos, irrenunciáveis e
inalienáveis. Os direitos da personalidade,
embora absolutos como os direitos reais,
dissociam-se destes e são considerados como
direitos primários, pois revelam a base de
expressão do ser humano, condição de
exercício dos demais direitos. Sem a garantia
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de liberdade de expressão, da intimidade, da
vida e outros direitos fundamentais, todas
as demais formas de relação jurídica restam
prejudicadas, visto estar o homem na base da
relação jurídica. (MEDINA, 2014, p. 54)

Nesta quadra, os Direitos da personalidade
não são dotados apenas de um caráter material,
estes igualmente possuem um conteúdo negativo
que arrastam consigo o direito subjetivo de tutela
processual contra qualquer agente lesivo, “são
direitos subjetivos ‘excludendi alios’, ou seja, direitos
de exigir um comportamento negativo dos outros,
protegendo um bem inato, valendo-se de ação
judicial” (DINIZ, 2019, p. 133). Significa dizer que
estes Direitos “resguardam a dignidade humana, por
meio de medidas judiciais adequadas, que devem
ser ajuizadas pelo ofendido ou pelo lesado indireto”.
(GONÇALVES, 2019, p. 205)
O argumento de que os Direitos da
personalidade dão arrimo a tutela processual é
consagrada no âmbito do Código Civil que em seu
art. 12 é expresso ao garantir que “pode-se exigir que
cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade”.
“E só essa possibilidade de conservação e de proteção,
que tem verdadeiro efeito erga omne, já justificaria a
admissão de que, afinal, existe um direito subjetivo
no mínimo relativo ao gozo dos atributos próprios
da personalidade”. (GODOY, 2002, p. 31)
Em que pese o fato dos Direitos da
personalidade
estarem
exemplificativamente
previstos no rol do art. 11 ao art. 21 do Código
Civil, o mesmo raciocínio em torno da subjetividade
destes Direitos encontra arrimo maior na própria
Constituição do Estado brasileiro (art. 5°, inciso
XXXV) e demais Tratados de Direito Internacional
que consagram o acesso à justiça como Direito
humano e fundamental de 1ª (primeira) geração/
dimensão/fase, logo, igualmente poderá ser utilizado
pelo acusado no âmbito de um processo penal.
Ao contrário da visão inicial que pode
ser extraída da legislação pátria, os Direitos da
personalidade não são figuras exclusivas de uma
ordem civilista, trata-se em verdade, de institutos que
se iniciaram em debates constitucionais e jurídicopenais, o que aponta para a total plausibilidade em
torno da correlação entre processual penal e
os Direitos da personalidade. Ou seja, o “ideário
inspirador dos direitos da personalidade não é
recente, mas sua projeção legislativa os assinalaria
primeiramente em textos constitucionais, ou leis
políticas e penais, de modo a estimular os estudos de
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penalistas e constitucionalistas”. (ARARIPE, 2002,
p. 216)
Denota-se que desde a sua origem os Direitos
da personalidade possuem uma conotação penal,
sugerindo assim que o caráter patrimonialista de
cunho indenizatório é uma construção mais recente
e afeta ao âmbito civil, enquanto que o aspecto penal
o acompanha desde os seus primórdios.
É exatamente este o ponto nevrálgico deste
trabalho, no sentido de que a relação da natureza
jurídica e a finalidade do processo penal é umbilical
com Direitos da personalidade do acusado. E
mais, é um aspecto embrionário que se encontra
esquecido e não apreciado contemporaneamente
pela comunidade jurídica.
Enquanto ramo autônomo do Direito
o processual penal possui normas e princípios
próprios que apontam a forma correta de
interpretação. Internamente, este ramo do Direito
possui 03 (três) etapas específicas, sendo a primeira
a denominada fase inquisitorial que ocorre
no inquérito policial – em que pese não haver
respaldo para tal inquisitoriedade -, a segunda é
uma etapa processual de conhecimento visando
reconstruir a história do suposto fato criminoso
na etapa do contraditório, e uma fase executiva
após a ocorrência do trânsito e julgado de eventual
sentença penal condenatória, e em todas estas fases
a pessoa que ocupa o polo passivo poderá se valer
de institutos processuais visando salvaguardar sua
integridade psicofísica.
E neste ínterim a compreensão da natureza
jurídica e da finalidade do atinente ramo Direito,
in casu, Direito processual penal permitirá
compreender a forma com que seus institutos devem
ser aplicados, sem prejuízo da aplicação dos Direitos
da personalidade.
Comumente a natureza jurídica é a forma de
alocar determinado instituto no interior de um ramo
específico do Direito, permitindo assim classificá-lo
e compreendê-lo, e por consequência, obstar que
este seja aplicado de forma indevida. E no escopo de
tentar explicar a natureza do processo penal diversas
teorias ou concepções surgiram. “Há várias teorias a
respeito da natureza jurídica do processo. Assim, o
processo teria a natureza jurídica, por exemplo, de
contrato, quase-contrato, relação jurídica processual,
instituição, situação jurídica e procedimento em
contraditório” (FEITOZA, 2010, p. 77), ou na
síntese realizada por Lopes Jr (2013, pp. 85-86):
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1.1 Teorias que utilizam categorias de outros
ramos do direito
1.2 Teorias de direito privado
1.2.1 Processo como contrato
1.2.2 Processo como quase contrato
1.2.3 Processo como acordo
1.3 Teorias de direito público
1.3.1 Processo como relação jurídica
(BÜLOW)
1.3.2 Processo como serviço público (JÉZE e
DUGUIT)
1.3.3 Processo como instituição (GUASP)
2 Teorias que utilizam categorias jurídicas
próprias
2.1 Processo como estado de ligação (KISCH)
2.2 Processo como situação jurídica
(GOLDSCHMIDT)
3 Teorias Mistas
3.1 Teoria da vontade vinculatória autárquica
da lei (PODETTI)
3.2 Processo como relação que se desenvolve
em situações (ALSINA)
3.3 Processo como entidade jurídica complexa
(FOSCHINI)

Das teorias apontadas sem dúvida a que gera
maior debate é a teoria da relação processual de Bulow,
que em sinopse assevera haver um contato entre as
partes do processo, “é o nexo que une e disciplina
a conduta dos sujeitos processuais em suas ligações
recíprocas durante o desenrolar do procedimento”.
(TÁVORA; ALENCAR, 2013, p. 38)
A grande transformação histórica e a
autonomia científica do direito processual
operam-se em finais do século XIX com
a notável obra de Oskar Von Bulow que
descobre no interior do procedimento,
naquela série de atos interrelacionados entre si
em direção à sentença, uma relação de direito.
O processo passa a ser concebido como relação
jurídica e desperta o entusiasmo e a adesão de
juristas de várias partes do mundo. (ARAÚJO;
CONEGUNDES; ROSA, 2014)

“Essa doutrina também foi alvo de acirradas
críticas, especialmente da parte de Goldschmidt, que
lançou contra ela a teoria do processo como situação
jurídica”, (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO,
2007, pp. 298-299) no sentido de que a natureza
jurídica do processo seria a de aproveitar uma
oportunidade processual, que segundo Cintra,
Grinover e Dinamarco:
Observa, inicialmente, o que sucede na
guerra, quando o vencedor desfruta de
situações vantajosas pela simples razão da
luta e da vitória, não se cogitando de que
tivesse ou não direito anteriormente; depois
faz um paralelo com o que ocorre através do
processo. E diz que, quando o direito assume
uma condição dinâmica (o que se dá através
do processo), opera-se nele uma mutação
estrutural: aquilo que, numa visão estática,
era um direito subjetivo, agora se degrada em
meras possibilidades (de praticar atos para que
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o direito seja reconhecido), perspectivas (de
uma sentença desfavorável) e ônus (encargo
de praticar certos atos, cedendo a imperativos
ou impulsos do próprio interesse, para
evitar a sentença desfavorável). (CINTRA;
GRINOVER; DINAMARCO, 2007, p. 299)

Além das teorias acima apontadas, há ainda
a teoria do processo enquanto procedimento em
contraditório de Elio Fazzalari que “considera
essencial ao processo a participação dos interessados
no provimento final, embora essa participação seja um
elemento necessário, mas não suficiente do conceito
de processo. Essa participação se dá por meio do
contraditório”. (BADARÓ, 2015, pp. 562-563)
O contraditório é, pois, a característica que
diferencia o processo do procedimento e sua
característica fundamental. Assim é que a
teoria do processo precisa ser revista, a partir
do contraditório, implicando na modificação
da compreensão de diversos institutos
processuais vigorantes na prática processual
brasileira. (ROSA, 2014, pp. 148-149)

A teoria de Fazzalari sobre a natureza jurídica
do processo não passa imune a críticas, e neste ponto
Fernandes assevera que o processo não se restringe as
partes que se digladiam, mas a outros sujeitos que em
um momento ou outro serão insertos nos autos, nas
palavras do autor:
O processo não é só procedimento e
contraditório; é procedimento, contraditório
e participação. A idéia de contraditório não
abrange a de participação, sendo esta de âmbito
maior. O contraditório efetiva-se mediante a
participação das partes e do juiz. Todavia, não
participam no processo só estes sujeitos, mas
também a vítima, as testemunhas, os peritos,
os advogados etc. (FERNANDES, 2007, p. 46)

Há ainda quem defenda a natureza jurídica
do processo como sendo uma garantia fundamental:
“O processo, em sua essência, é uma garantia
fundamental. Esta é natureza jurídica (soberana).
Ocorre que esta garantia fundamental dá origem a
uma categoria autônoma dotada de independência e
criadora de regras próprias perante o quadro geral do
direito”. (NICOLITT, 2014, p. 73)
Enfim,
das
posições
doutrinárias
supramencionadas é possível observar a relevância
da natureza jurídica do processo, especialmente,
no contexto dos Direitos da personalidade e da
dignidade humana que possuem aplicabilidade
imperativa e serão paradigmáticos para a definição
desta natureza jurídica, pois, independentemente da
teoria adotada, seus preceitos são cogentes e deverão
ser respeitados durante a caminhada processual.
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De outro lado, a doutrina jurídica
analogamente tenta aclarar o propósito deste mesmo
ramo do Direito, cuja correlação com a natureza
jurídica é inquestionável, pois, conforme a concepção/
teoria adotada, alteração quanto ao propósito
ocorrerá. Dentre as finalidades mais abordadas estão
as seguintes: a) finalidade de segurança pública; b)
busca da punição; e c) garantismo penal.
A suposta finalidade de segurança pública,
como a própria terminologia sugere, defende que
o escopo do Direito processual penal é evitar o
cometimento de crimes, salvaguardando a paz e a
harmonia social no sentido de obstar a prática de
condutas típicas. Ou seja, a realização do processo
judicial na seara criminal seria para corroborar com a
prática administrativa do Poder Executivo Federal e
Estaduais que organizam às polícias judiciárias civil e
federal que conduzem às investigações, bem como, à
atividade ostensiva das Polícias militares, rodoviárias
e ferroviárias (art. 144 da CF) para obstar a prática
de delitos, hipótese exclusivamente administrativa
decidida por gestores públicos e sem a participação
de atores processuais (acusação, defesa e juiz).
A outra finalidade que é um tanto quanto
abordada não só pela doutrina técnico- jurídica, mas
também pela população baseada no senso-comum, é
a busca de punição para o agente que teoricamente
praticou um delito. O propósito do processo seria
exclusivamente viabilizar ao mesmo Poder Executivo
que aplique uma pena e retribua ao acusado o mal
causado à sociedade, como uma pura e simples
vingança ou castigo, entretanto, tal desiderato
encontra respaldo no Direito Penal material, e não
no processo em si.
Por fim, a outra finalidade aventada por grande
parte da doutrina é o garantismo penal, no sentido
de que o processo penal é o instrumento para que
às garantias constitucionais e convencionais sejam
respeitadas durante o processo judicial, especialmente,
o contraditório, a ampla defesa, o devido processo
legal, a presunção de inocência, enfim, fazendo com
que o processo (jus persequendi) seja um limitador
do Direito de punir (jus puniendi) protegendo assim
o Direito de liberdade (jus libertatis) de toda pessoa
humana de qualquer investida arbitrária do Estado
em seu desfavor.
A questão é tão tormentosa, que autores
clássicos como Mirabete mescla as duas primeiras
finalidades supracitadas além de tentar classificálas em mediata e imediata quando na verdade
confunde-as em uma única finalidade, e pior, sequer
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aborda o contraditório e a contenção do Poder
Estatal mediante o Direito de defesa, assim leciona
o mencionado autor:
A finalidade mediata do processo penal
confunde-se com a do Direito Penal, ou
seja, é a proteção da sociedade, a paz social,
a defesa dos interesses jurídicos, a convivência
harmônica das pessoas no território da nação.
O fim direto, imediato, é conseguir, mediante
a intervenção do juiz, a realização da pretensão
punitiva do Estado derivada da prática de
uma infração penal, em sua, a realização do
direito penal objetivo. Incidindo sobre uma
situação concreta, o Estado, no processo,
torna efetiva, através dos órgãos judiciários, a
ordem normativa do Direito Penal, com o que
assegura a aplicação de suas regras e preceitos.
Para solucionar com exatidão o litígio penal,
o juiz, no processo, deve apurar a verdade dos
fatos a fim de aplicar, com justiça, a lei penal.
(MIRABETE, 2007, p. 21)

Ou seja, a “finalidade do processo é propiciar
a adequada solução jurisdicional do conflito de
interesses entre o Estado-Administração e o infrator,
através de uma sequência de atos que compreendam
a formulação da acusação e a produção de provas,
o exercício da defesa e o julgamento da lide”
(CAPEZ, 2013, pp. 46-47). Ao resolver os conflitos
isoladamente, numa visão mais ampla o Estado
termina por solucionar não apenas os conflitos entre
as partes (finalidade imediata), mas também atua
de modo a pacificar todo o meio social (finalidade
mediata). (MARCÃO, 2016, p. 58)
Nucci avaliza os entendimentos acima,
todavia, assevera que não há como afastar a finalidade
do processo penal do desiderato da Constituição da
República Federativa do Brasil visando limitar o
poder estatal: “Não se concebe o estudo do processo
penal brasileiro dissociado de uma visão abertamente
constitucional, inserindo-o, como merece, no
contexto dos direitos e garantias fundamentais,
autênticos freios aos excessos do Estado contra o
indivíduo, parte verdadeiramente mais fraca neste
embate” (NUCCI, 2008, p. 78) ou na reflexão de
Amaral:
Na seara processual, são potencializados
os juízos de autor e o processo penal é
transformado em mecanismo de luta contra a
delinquência, ou seja, um processo ofensivo.
Abrem-se
macro-investigações
contra
centenas de imputados, onde delitos são
sucessivamente deduzidos um dos outros,
além de um prolongamento demasiado do
procedimento. A tal estrutura, dá-se o nome
de gigantismo processual, terreno propício
aos mais amplos abusos possíveis. Surge com
todo este apanhado uma premissa: o dever, em
matéria processual penal, de (re)interpretação
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das normas de instrumentalidade, ou seja,
vislumbrando o processo penal não como
um apanhado puramente normativo, mas
um todo complexo em defesa dos direitos
humanos e das garantias constitucionais.
(AMARAL, 2008, p. 152)

Em que pese os debates acima delineados, há
parcela da doutrina que concilia ambas as figuras, no
sentido de que é possível um jus persequendi que atenda
a sanha acusatória com o mínimo de violação de
garantias processuais do acusado, em outras palavras:
Desta forma, podem surgir conflitos entre o
modelo garantista e a eficácia que se espera
do sistema penal. Vale dizer: no extremo, um
sistema que privilegie absolutamente os direitos
e garantias individuais dificilmente conseguirá
a punição de algum culpado. Por outro lado,
novamente levado ao extremo, sistema que
afaste dos direitos e garantias individuais e
busque cegamente a efetividade do processo não
cumprirá da mesma forma com os mandamentos
constitucionais. (DEZEM, 2015, p. 47)

Independentemente
dos
debates
supramencionados não restam dúvidas de que os
Direitos da personalidade do acusado são atrelados à
dignidade da pessoa humana e aos Direitos humanos
e fundamentais que lhe são derivados, fato este que,
aquilata e reforça ainda mais o seu caráter imperativo
e sua aplicabilidade imediata horizontal e vertical,
motivo pelo qual, não podem ser rechaçados ou
esquecidos na busca de se identificar a mais pura
essência e conteúdo de um determinado ramo do
Direito, logo, não há como compreender a natureza
jurídica e a finalidade do Direito processual penal
senão à luz destes Direitos, sendo inexorável a
correlação entre estes.
CONCLUSÕES
Diante de todos os argumentos acima
expostos, mostra-se plausível afirmar que há
uma inarredável correlação entre os Direitos da
personalidade, a dignidade humana – que se
consubstancia em Direitos humanos e fundamentais
- e o todos os institutos jurídicos provenientes do
Direito processual penal, visto que, por se tratar de
uma criatura, indubitavelmente sua natureza jurídica
e finalidade estarão vinculadas ao criador, qual seja, a
aludida dignidade humana que, em concomitância,
reflete nos Direitos da personalidade.
Por ser a dignidade humana o elemento basilar
e central de onde provem todos os ramos do Direito
(normas e princípios existentes no âmbito jurídico)
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e que se coloca acima de qualquer classificação entre
público e privado, inevitavelmente, este princípio
fundante se mostra como o arrimo para o exercício
particular de todos os Direitos da personalidade,
inclusive, aqueles de ordem processual visando a
proteção destes.
Os Direitos da personalidade entre outros
pontos, individualizam cada pessoa humana por
meio da tutela de sua integridade física, moral
e intelectual, o que abarca uma gama de outros
Direitos específicos, como é o caso da liberdade,
presunção de inocência, e as garantias que lhe são
inerentes, com é o caso do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal, pois, caso contrário,
ao invés de ser um sujeito do processo, a pessoa seria
apenas um objeto do processo.
Na mesma toada, os Direitos humanos e
fundamentais são as especificidades que permitem a
efetividade da dignidade humana, e por consequência,
igualmente respaldam e são, em concomitância,
considerados como Direitos da personalidade,
motivo pelo qual, não há como instituir quaisquer
barreiras para a incidência destes Direitos na órbita
do processo penal.
Além do mais, a história do constitucionalismo,
como berço dos Direitos humanos e fundamentais,
se confunde com a própria história dos Direitos da
personalidade, uma vez que, estes, são apenas a ótica
privada de exercício daqueles (Direitos subjetivos),
que por sua vez, dão aplicabilidade a citada vida
humana digna.
O processo penal trata entre outros pontos
da tutela de Direitos humanos e fundamentais, que,
como dito, também se amoldam no conceito de
Direitos da personalidade, e neste sentido, não resta
qualquer argumento lógico-jurídico que autorize a
exclusão destes Direitos e garantias, ante o caráter
imperativo, de aplicabilidade imediata e incidência
tanto horizontal, como vertical, neste último caso,
como nítido limite ao citado jus puniendi.
Portanto, não resta outra conclusão, senão
asseverar que as respostas às perguntas problema são
positivas, na trilha de que, há um caminho lógico e
inalterável que se inicia com a existência da aludida
dignidade humana, os Direitos da personalidade
oriundos daquela, e o ramo autônomo do Direito
que é o processual penal, que por sua vez, é
espaço onde a pessoa humana usufrui dos diversos
Direitos humanos e fundamentais, entre os quais, a
presunção de inocência, o contraditório, a proteção
a sua integridade psicofísica, enfim, Direitos que
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estão elencados no rol dos Direitos da personalidade
e aplicáveis como garantias de proteção da pessoa
em meio a persecução penal, o que reflete em sua
natureza jurídica e finalidade.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro,
vol. 1: parte geral. 17ª edição. São Paulo: Saraiva, 2019.
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RESUMO
A presente pesquisa tem por objetivo analisar a
atividade do Patronato e a sua participação enquanto
um órgão da execução penal. Procurou-se demonstrar a
obrigatoriedade do Patronato como meio de efetivação
da reintegração do assistido à sociedade. Para o êxito
desta, foi utilizada a metodologia hipotético-dedutiva,
por meio do método teórico-bibliográfico, com coletas
de dados realizados em sites de busca acadêmica,
bibliotecas, legislações vigentes e a Cartilha do
Patronato. Os resultados são que, este órgão possui uma
participação obrigatória em sua competência devido ao
seu relevante valor social, visando que o assistido seja
inserido novamente na sociedade.
PALAVRAS-CHAVE

Patronato; Execução Penal; Reintegração do assistido; Dignidade
da Pessoa Humana.

ABSTRACT
This research aims to analyze the activity of
employers and their participation as an organ of
criminal execution. We sought to demonstrate the
obligation of Patronato as a means of effecting the
reintegration of assisted society. For its success, the
hypothetical-deductive methodology was used, through
the theoretical-bibliographic method, with data

collected from academic search sites, libraries, current
legislation and the Patronato Booklet. The results are
that, this public agency has a mandatory participation
in its competence due to its relevant social value, aiming
that the assisted be inserted again in the society.
KEYWORDS

Patronato; Criminal Execution; Assisted Reintegration; Dignity of
the Human Person.

INTRODUÇÃO
As questões que envolvem o direito penal
sempre estiveram em debates e círculos de conversas
entre a sociedade. Muito se fala em justiça e de que
maneira ela pode ser alcançada. De um lado, temse o acusado de prática de crime previsto em lei, e
de outro, a vítima e sua família. O senso comum
permeado no seio da sociedade interpreta a justiça
como algo que deva impor sofrimento, e de alguma
forma, devolver a dor sofrida pelo delito causado
pelo acusado.
Entretanto, as funções do direito penal não
podem ter como finalidade torturar o ser humano,
visto que, até mesmo a tortura configura um fato na
lei tipificado como crime, isto é, de nada valeria um
Estado que somente pune um ser humano, e não dá
suporte para que o mesmo volte a sociedade e haja
como um cidadão em prol do bem comum.
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Com isso, a fim de desvendar o tema acima
ressaltado, questiona-se acerca dos pressupostos
teóricos do direito penal, bem como dos
fundamentos e objetivos da execução penal. Assim,
no que concentra à temática, a Constituição Federal
possui uma visão social, de forma que todos os atos
praticados devem respeitar os direitos fundamentais,
independente de condições específicas.
Diante das garantias e direitos previstos na
Constituição, e também por leis infraconstitucionais,
vislumbra-se a necessidade pulsante de uma solução
real aos conflitos da sociedade, de maneira que atue
positivamente a todos da comunidade.
Partindo disto, o Patronato, além das
atividades técnicas que a ele compete judicialmente,
pratica atos sociais, nos quais promovem a
reinserção do assistido a sociedade. Possui papel
de assistência ao acusado, no qual o mesmo além
de atuar como fiscal de cumprimento de pena,
também oferece atendimentos gratuitos àqueles
que estão em cumprimento de pena, ou em curso
de um processo penal. De forma que, de maneira
educativa e ressocializadora, atue visando o respeito
aos direitos humanos para própria noção de exercício
da cidadania.
Diante desses apontamentos acerca deste
órgão da execução penal, a presente pesquisa tem
como análise as funções e o papel social além da
técnica, a fim da reintegração social e o devido
respeito à dignidade da pessoa humana, para o
restabelecimento do elo entre ambos para a busca de
um real convívio social.
O método utilizado na pesquisa foi o
hipotético-dedutivo, e a busca de dados para a
composição da mesma foi realizada conforme o
teórico-bibliográfico, ante a consonância com o
tema proposto, com coletas de dados realizadas em
bibliotecas físicas e virtuais, legislações pertinentes,
e visitas para conhecimento no órgão Patronato. A
população alvo são os assistidos que cumprem pena
no Patronato.
Este projeto tem extrema relevância para toda
a vida em sociedade, com reflexões que podem tornar
a população mais alerta para a reintegração de um
infrator da lei penal, tendo a participação obrigatória
em conjunto com um órgão especializado a promoção
do bem-estar social de todos da comunidade.
Concluindo assim que, há a importância para
uma consciência científica no âmbito do Direito
Penal, visando um debate acadêmico a acerca do
relevante valor da ressocialização para a efetividade
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do processo penal, o qual extrapola as paredes da
instituição de ensino, e alcança uma prática desses
direitos na vida profissional.
1 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DIANTE
DO INSTITUTO DO DIREITO PENAL E OS
INSTRUMENTOS DA EXECUÇÃO PENAL
Decorrente de toda a evolução do homem na
terra, encontra-se em patamar de glória a conquista
dos direitos humanos de órbita internacional,
bem como os direitos fundamentais efetivados na
Constituição Federal de 1988. São estes – como o
próprio sentido da palavra reluz – fundamentais,
caracterizados pela essência e necessidade básica de
cada indivíduo, somente por este ser um humano.
Tratando assim, de uma elevação da importância na
proteção do cidadão frente à vida em coletividade, e
suas peculiaridades que a convivência rotineira e em
conjunto proporciona.
Cabe aqui a demonstração da diferença
entre os direitos humanos e direitos fundamentais
para a órbita jurídica, visto que, para o autor
Valério de Oliveira Mazzuoli (2014, p. 21 -22), o
conceito de direitos humanos está ligado às previsões
e normatizações na esfera internacional, não
importando de qual nação é o indivíduo detentor
das proteções que garantem a sua humanidade.
Sendo assim, nas palavras de André de
Carvalho Ramos (2012, p. 29), em uma definição
formal, “consiste em estabelecer que os direitos
humanos são aqueles que pertencem ou devem
permanecer a todos os homens e que não podem ser
deles privados, em virtude de seu regime indisponível
e sui generis”.
Não distante deste posicionamento, Sampaio
(2010, p. 229) descreve que “os direitos humanos
deixam de ser apenas questões de natureza doméstica,
para se converterem em uma exigência constante
e indeclinável da comunidade internacional”.
Partindo dessa afirmação, é clara a natureza dos
direitos humanos, como uma forma de proteção
não somente dentro dos limites fronteiriços estatais,
mas um resguardo global dos direitos que mantém a
dignidade intrínseca à qualidade de ser humano.
Por outro lado, os direitos fundamentais são
aqueles direitos humanos que foram positivados e
incorporados ao ordenamento jurídico interno do
Estado, e se tornaram normas constitucionais. De
acordo com Sarlet (2006, p. 62):
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[...] o termo “direitos fundamentais” se
aplica para aqueles direitos do ser humano
reconhecidos e positivados na esfera do direito
constitucional positivo de determinado Estado,
ao passo que a expressão “direitos humanos”
guardaria relação com os documentos de
direito internacional, por referir-se àquelas
posições jurídicas que se reconhecem ao
ser humano como tal, independentemente
de sua vinculação com determinada ordem
constitucional.

Dessa maneira, nota-se que a separação e
terminologias jurídicas são muito próximas, e de que
certa forma os direitos fundamentais estão inseridos
nos direitos humanos, de um modo que um não
exclui e nem se contrapõe ao outro. Complementamse e coexistem visando a melhoria de vida de todos os
seres humanos, tanto na órbita interna de um Estado
Soberano, como de proteção a nível mundial.
Partindo desta prévia análise, temos que
diante dessa coexistência e vivência em sociedade, há
o dever do Estado de regular as relações pessoais e o
convívio, de maneira que não haja qualquer tipo de
dano aos cidadãos. Nas palavras do autor Guilherme
de Souza Nucci (2013, p. 74):
O Estado deve respeitar os direitos do
indivíduo, mas precisa também limitá-los,
em nome da democracia, pois, para manter
o equilíbrio entre o direito isolado de um
cidadão e o direito à segurança da sociedade,
é preciso um sistema de garantias e limitações.

Bem como, em complemento a ideia ora
apresentada pelo autor, Alexandre de Morais (2014,
p. 28) dispõe em sua obra que:
O povo escolhe seus representantes, que,
agindo como mandatários, decidem os
destinos da nação. O poder delegado pelo povo
a seus representantes, porém, não é absoluto,
conhecendo várias limitações, inclusive com a
previsão de direitos e garantias individuais e
coletivas do cidadão relativamente aos demais
cidadãos (relação horizontal) e ao próprio
Estado (relação vertical).

Ao permanecer em sociedade, se está diante
de uma série de individualizações, ou seja, cada um
possui uma personalidade e característica diferenciada
em relação ao seu próximo, o que acarreta em vários
conflitos de interesse, ocasionando – em algumas
vezes – em crime tipificado em legislação penal.
Tipificação essa que traduz o valor do bem jurídico
tutelado, respeitando de maneira virtuosa os direitos
individuais e coletivos, bem como a garantia da
inviolabilidade as previsões referidas na Constituição
da República Federal (SILVA, 2014, p. 193).
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Com efeito, o direito penal atua estabelecendo
consequências jurídicas a atos praticados em
sociedade, e que são “comportamentos considerados
altamente reprováveis ou danosos ao organismo
social, que afetam gravemente bens jurídicos
indispensáveis a sua própria conservação e progresso”
(PRADO; CARVALHO; CARVALHO, 2015, p.
67). Nesta perspectiva, o direito penal subjetivo
“[...] é a possibilidade que tem o Estado de criar e
fazer cumprir as suas normas, executando as decisões
condenatórias proferidas pelo Poder Judiciário”
(GRECO, 2014, p. 7).
Diante do direito penal e sua função de
proteção do bem jurídico, o processo penal trata do
instrumento de aplicação das normas penais e suas
respectivas regras àqueles que por ventura ultrapassem
os limites do bom senso comum, e causem prejuízos
a outrem. De acordo com Fernando da Costa
Tourinho Filho (2009, p. 1), “ao conjunto de atos
processuais que se sucedem, coordenadamente, com
a finalidade de resolver, jurisdicionalmente, o litígio,
denomina-se processo”.
Findo o procedimento de análise dos fatos
ocorridos, bem como dos fundamentos jurídicos
analisados pelo devido processo legal, caso haja a
condenação do acusado, encontra- se a execução do
decidido mediante sentença e a devida colocação em
pratica do referido consequente penal.
A execução penal trata-se da fase do processo
penal, em que se faz valer o comando contido
na sentença condenatória penal, impondo-se,
efetivamente, a pena privativa de liberdade, a pena
restritiva de direito ou a pecuniária (NUCCI, 2013,
p. 1018). Distintamente do posicionamento de
Guilherme de Souza Nucci, o autor Alexis Couto
de Brito (2013, p. 23) interpreta a execução como
processo autônomo para aplicação da pena, e
descreve em sua obra que:
A execução penal pressupõe, obviamente, uma
pena concreta. E a pena, para ser aplicada,
necessita de um processo. Neste, assim que
apurada a existência do fato e sua autoria,
aplicar-se-á a pena abstratamente cominada
para o tipo do crime praticado. Como
consequência, todos os envolvidos no episódio
receberão sua parte. A sociedade: o exemplo;
o condenado: o tratamento; e a vítima: o
ressarcimento.

Mesmo com a doutrina divergente em relação
à autonomia da execução penal – quanto a um
novo procedimento ou continuação do processo
penal – é a partir da execução da pena que se aplica
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as consequências jurídicas àquele que infringiu um
bem tutelado, tornando real ao mundo concreto a
abstração da pena descrita em lei.
Nesta mesma linha, Luiz Regis Prado (2011,
p. 32) descreve que “embora com a pratica delitiva,
nasça, para o Estado, a pretensão punitiva pelo
vilipêndio ao bem jurídico tutelado pela norma
penal, é com a execução da sentença que se dá vida a
sanção penal”.
A execução penal é disposta em legislação
própria, na Lei de Execução Penal (Lei 7.210, de
11 de julho de 1984), a qual estabelece os objetivos,
finalidade, sujeitos, bem como os aparatos necessários
para a devida aplicação da pena. Essa aplicação é
devida, pois sem a mesma não haveria necessidade
de uma condenação advinda do poder judiciário a
fim de repreender práticas delituosas tidas do seio da
sociedade.
Partindo dessas premissas, e em conformidade
com a disposição da Lei de Execução Penal vigente,
em seu art. 1º, “a execução penal tem por objetivo
efetivar as disposições de sentença ou decisão
criminal e proporcionar condições para a harmônica
integração social do condenado e do internado”
(BRASIL, 1984). Isto é, a execução penal não visa
apenas a aplicação de um castigo a um condenado em
processo criminal, pois se assim fosse, não surtiriam
efeitos para a vida em coletividade, apenas o possível
surgimento de mais delitos, inclusive pelos mesmos
que já sofreram as sanções penais.
O artigo 1º da Lei de Execução Penal,
ainda, contém uma dupla finalidade: a efetivação
da decisão criminal e o oferecimento de condições
para a readaptação social do condenado. É aqui que
concentra toda a importância e relevância social de
todo o arcabouço jurídico penal, tendo como base os
direitos fundamentais inerentes a todo ser humano,
tanto individuais como coletivos.
Não há razão da existência de uma lei que vise
a mera tortura do ser humano – nem a possibilidade
diante da Carta Federal –, apenas pelo dissabor de vêlo preso em uma penitenciária pelo delito cometido.
A execução penal vai além do caráter retributivo ao
condenado. Com esse caráter dúplice de objetivos
trazidos pela lei, o caráter punitivo possui uma função
de prevenção a novos delitos, ou seja, a punição a um
condenado também demonstra a sociedade quais as
consequências de ferir um bem jurídico, para que
outros não queiram também atentar contra a justiça.
E, a outra finalidade – considerada assim
o norte motivador – concentra-se na reinserção
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social do condenado, o qual “[...] constitui um
dos objetivos fundamentais da execução penal,
de forma que o Estado deve providenciar todos
os aparatos para a sua efetivação” (PRADO et al,
2011, p. 32).
Tal função reeducadora se pauta em um
princípio da execução penal, qual seja, o princípio
da humanidade. Deve-se assim, tratar o condenado
como um ser humano, respeitando seus direitos e a
sua dignidade. Segundo Brito (2013, p. 45), “as penas
não podem consistir em tratamento contrários ao
senso de humanidade, e devem atender a reeducação
do condenado”. Atendendo assim, as prerrogativas
constitucionais vigentes no ordenamento jurídico
pátrio, bem como, aos direitos humanos no âmbito
internacional.
Acrescente-se ainda que neste momento
de aplicação da sanção penal há a necessidade de
cuidado e amparo direto ao condenado, visto que
não se pode suprimir os direitos de todo cidadão.
Assim o é, para que o Estado e todo o seu poder
diante da população não utilize de meios cruéis para
punir um cidadão, visto que a mera punição não
reintegrará o condenado, apenas o punirá sem razão
social, e, ao voltar para o meio de convivência, não
estará reintegrado porque não houve sua reeducação
social.
Ao assegurar a integridade física e moral do
condenado, requer ao Estado a aplicação de uma
pena voltada a um caráter de humanização, e que
reflete em uma educação àquele. Neste sentido:
A imposição e execução da pena devem levar
em conta a personalidade do condenado, e
frente a uma sanção humanizada, preocuparse com sua devolução à vida em sociedade.
(JESCHECK. Tratado de derecho penal. p.29).
Por este princípio, a ressocialização ocupa o
lugar da exagerada repressão (BRITO, 2013,
p. 44).

Conclui-se assim que, a execução penal e
seus instrumentos possuem mais do que apenas
um meio de pura punição ao condenado. Devendo
atender de maneira fiel ao princípio da dignidade da
pessoa humana, possuindo sua função muito mais
voltada a um ideal social. Utilizando-se de meios
ressocializadores para a reintegração de pessoas
que foram condenadas devidamente pelo processo
penal. E que, as mesmas possam ter uma nova
chance de viver harmoniosamente em sociedade e
em respeito ao bem comum, a qual anteriormente
havia atentado.
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2 DOS ÓRGÃOS DA EXECUÇÃO PENAL E A
PREVISÃO NORMATIVA DO PATRONATO
Para a concretização das finalidades e objetivos
a que é destinada a execução penal, há a previsão na
Lei 7.210/84, em seu art. 61, dos órgãos competentes
para a devida realização das atividades inerentes
a aplicação da sanção penal. São estes o Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o
Juízo da Execução, o Ministério Público, o Conselho
Penitenciário, os Departamentos Penitenciários,
o Patronato, o Conselho da Comunidade e a
Defensoria Pública.
Conforme Mirabete e Fabbrini (2014, p.
176):
As atribuições pertinentes a cada um de
tais órgãos foram estabelecidas de forma a
evitar conflitos, realçando-se, ao contrário, a
possibilidade de atuação conjunta, destinada
a superar os inconvenientes graves resultantes
do antigo e generalizado conceito de que a
execução das penas e medidas de segurança
é assunto de natureza eminentemente
administrativa.

Nessas premissas, os órgãos possuem uma
harmonia entre si, para com isso desempenhar
um papel de importante relevo a toda a sociedade.
Atuam lado a lado, cada um com sua atribuição
específica, porém para um mesmo fim. Assim, ao
invés de se excluírem, estes exercem uma atividade
conjunta, com área de competência e atribuições
bem delimitadas.
Em especial, o órgão Patronato possui
sua regulamentação nos artigos 78 e 79 da Lei de
Execução Penal. Conforme Renato Marcão (2014,
p. 120):
Destina-se a prestar assistência aos albergados e
aos egressos (art. 78 da LEP), com orientação
e apoio para reintegrá-los à vida em liberdade;
na concessão, se necessário, de alojamento e
alimentação, em estabelecimento adequado,
pelo prazo de dois meses, que poderá ser
prorrogado uma única vez, comprovado, por
declaração do assistente social, o empenho na
obtenção de emprego (art. 25 da LEP); orientar
os condenados à pena restritiva de direitos;
fiscalizar o cumprimento das penas de prestação
de serviço à comunidade e de limitação de
fim de semana; colaborar na fiscalização do
cumprimento das condições da suspensão e do
livramento condicional (art. 79 da LEP).

Em consonância com a sua previsão legal, é
devido a sua aplicação aos albergados e aos egressos,
prestando a assistência disponível neste órgão. De
acordo com a doutrina:
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O patronato público ou particular destina-se a
prestar assistência aos albergados e aos egressos
(arts. 26, 70, IV, e 78, LEP). Para os efeitos da
Lei de Execução Penal, consideram-se como
egressos o liberado definitivo, pelo prazo de
um ano a contar da saída do estabelecimento
(art. 26, I, LEP), e o liberado condicional,
durante o período de prova (PRADO et al,
2011, p. 106).

Quanto à composição deste órgão, a lei
federal é omissa a respeito, ficando essa incumbência
à regulamentação local de cada Estado. A partir
desta disposição, em conjunto com a necessidade
de melhor aperfeiçoamento aos estudos dos
universitários, criou-se no Estado do Paraná o
Projeto Patronato, como um projeto de extensão. Ou
seja, a regulamentação foi feita através de Portaria,
de maneira que a assistência prestada se dá por meio
de graduandos e recém-formados, para também a
prática profissional dos mesmos.
No caso do Estado do Paraná, no ano de
2013, a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania
e Direitos Humanos – SEJU, com a finalidade de
cumprir com as prerrogativas pertinentes à execução
penal em meio aberto, criou o Programa Patronato
- Programa de Municipalização da Execução Penal
em Meio Aberto. A proposta deste projeto, além
de compor os órgãos da execução penal, é pautada
na corresponsabilidade entre os Poderes Públicos:
Estadual e Municipal, Poder Judiciário e Ministério
Público, Estadual e Federal de maneira educativa e
ressocializadora, em respeito aos direitos inerentes
aos seres humanos diante de seus respectivos direitos
e deveres, inerentes à condição de cidadania e papel
na sociedade (BRASIL).
Junto com o SEJU, há a participação e
parceria da Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior – SETI, em que
houve a criação do Projeto Patronato como
projeto de extensão universitária, sendo ligado a
esta instituição de ensino superior a qual o projeto
foi implementado.
Partindo disto, conforme a Lei dos SINAES
(Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004), em conjunto
com a portaria nº 2.501, de 9 de julho de 2004, visase através do Programa Universidade sem Fronteira
custear projetos para executar em consonância
com a legislação pátria, as atividades necessárias à
realização dos objetivos e finalidades proposto pelo
Programa Patronato, o qual deverá também estar
sob a supervisão do Patronato Central do Estado do
Paraná.
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A composição do Patronato se dá através de
uma equipe multidisciplinar em uma colaboração
especial, com recém-formados e graduandos, nas
áreas de “[...] Direito, Medicina, Serviço Social,
Psicologia e Sociologia” (MIRABETE; FABBRINI,
2014, p. 250), de forma que, de maneira conjunta,
atuem em excelência para o cumprimento da
finalidade do Projeto Patronato.
Dessa forma, a disposição contida na Lei de
Execução Penal que estabelece o Patronato como um
órgão:
[...] tem por finalidade atender aos egressos
do sistema penitenciário que precisam ser
inseridos novamente ao convívio com a
sociedade, mas que, devido ao tempo de
reclusão, não possui laços sociais, familiares e
econômicos. Tal assistência encontra amparo
na própria Constituição Federal, que destaca
como um dos objetivos do poder público o
de formar uma sociedade justa, preservando
os direitos humanos, desestimulando as
iniciativas ilícitas e promovendo a inserção
social de todos. (CABRAL, 2014, p. 56).

Desta maneira, o Projeto Patronato possui
disposição legal prevista na Lei de Execução Penal,
porém não há a sua regulamentação perante lei
federal, cabendo a cada Estado a incumbência de
organizar o atendimento através do mesmo. De
modo que, promova sua finalidade ao atender os
assistidos das penas restritivas de direito, dadas por
determinação das Varas de Execuções Penais, dos
Juízes das Varas Criminais e Justiça Federal.
3 DA FUNÇÃO SOCIAL DO PATRONATO
É eminente e fundamental a preocupação com
aquele que está cumprindo pena. A execução penal e
todo seu regramento tem sentido no viés de restaurar
aquele indivíduo para a boa vida em sociedade.
Os autores Mirabete e Fabbrini (2014, p.
250) relatam em sua obra acerca da aplicação da
pena àqueles condenados, e que:
Um dos mais graves inconvenientes da pena
privativa de liberdade é a marginalização social
do preso, não só durante o cumprimento da
condenação, como também após a saída
do estabelecimento penal. Quanto maior a
dificuldade de reajustamento do egresso, maior
será a probabilidade de vir ele a cometer novo
delito, ainda que o processo de reajustamento
tenha-se iniciado com resultados animadores.
Daí a necessidade de consolidar o ajustamento
e de se proceder à completa reinserção social
em condições adequadas. Com o objetivo de
afastar os efeitos negativos que incidem sobre
a vida do preso e do liberado, há muito tempo
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tem-se ressaltado a importância do reatamento
das relações do egresso com o mundo exterior.
Uma das instituições que mais têm despertado
as esperanças em um bom trabalho nesse
processo é a do patronato.

Nota-se assim que, o Patronato possui como
função reatar os laços de convívio entre a sociedade
e os assistidos, devido a sua função específica no
atendimento aos egressos.
Em primeira análise, o Patronato cumpre
com as assistências previstas na Lei de Execução
Penal, quais sejam a assistência material, à saúde,
jurídica, educacional, social, religiosa, e ao egresso.
Assim, têm “[...] por objetivo evitar tratamento
discriminatório e [resguardo da] dignidade da pessoa
humana” (MARCÃO, 2014, p. 49).
Sobre os Patronatos do Estado do Paraná,
as assistências prestadas circundam sobre questões
pertinentes a assistência jurídica, educacional e
social. Isto se dá devido à composição do quadro de
funcionários e suas devidas áreas de atuação.
Em primeiro, a assistência jurídica é prestada
pelo advogado do Patronato, em conjunto com
seu respectivo estagiário – acompanhado de seu
supervisor –, que elabora e participa de atos de
competência técnica do jurídico. Desta feita,
[...] caráter jurisdicional do processo executório
faz com que sejam observados determinados
princípios para o seu desenvolvimento. Diante
dessa perspectiva, deve ser disponibilizado a
todo sentenciado serviço técnico especializado,
na condução do seu processo executório, ou
seja, faz-se necessária a presença do advogado,
para que não haja desrespeito aos princípios
do devido processo legal, ampla defesa e do
contraditório (PRADO et al, 2011, p. 53).

Tal assistência é de suma importância para
que sejam resguardados os direitos dos apenados,
de modo que não sejam violados os seus direitos
fundamentais. Dentro da competência cabível ao
setor jurídico do Projeto Patronato, há a elaboração
de “[...] diversos pedidos possíveis ao longo do
cumprimento da pena, como remição de pena,
progressão de regime, livramento condicional
etc., sendo certo que se alcança maior agilidade
e adequação do desenvolvimento do processo
executório” (PRADO et al, 2011, p. 54).
A assistência educacional é realizada através
do profissional formado em pedagogia em conjunto
com o seu respectivo estagiário. Tal assistência
constitui um dever do Estado, pois a educação
é direito fundamental contido na Constituição
Federal, sendo assim de suma importância para a
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reeducação social daquele que cumpre pena. Sendo
assim, conforme Mirabete e Fabbrini (2014, p. 65):
A assistência educacional deve ser uma das
prestações básicas mais importantes não só
para o homem livre, mas também àquele que
está preso, constituindo-se, neste caso, em
um elemento do tratamento penitenciário
como meio para a reinserção social. Dispõe,
aliás, a Constituição Federal que a “educação,
direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho” (art. 205), garantindo ainda
o ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
“assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para
todos os que a ele não tiverem acesso na idade
própria” (art. 208, I), conceituado este como
“direito público subjetivo” (art. 208, §1º). Isto
quer dizer que não só a instrução, que é um
dos elementos da educação, mas também este
é um direito de todos, sem qualquer limitação
de idade.

Essa
assistência
mostra-se
necessária
também a repreensão de novos atos delituosos,
de forma que “[...] a inclusão do egresso em um
universo social, econômico e cultural faz parte
dos chamados ‘freios morais’ que atuam de forma
a inibir a conduta criminosa” (BRITO, 2013,
p. 101). Dessa forma, o setor pedagógico possui
atribuições como o encaminhamento dos assistidos
a cursos profissionalizantes, ou até mesmo, para
as instituições de ensino básico para aqueles que
possuem o interesse em continuar os estudos que
porventura não concluíram ou iniciaram.
Quanto à assistência social, a mesma é
realizada através dos profissionais e estagiários das
áreas da psicologia e serviço social. No que tange a
assistência social, Alexis Couto de Brito (2013, p.
102) afirma que:
Por assistência social não se pretende a adoção
paternalista e bajuladora ao destinatário. As
tarefas e atribuições do assistente social têm
por finalidade “ajudar o outro a se ajudar”,
o que definitivamente se mostra muito mais
complexo e delicado do que possa parecer.
Armida Bergamini Miotto destaca que o
bom desempenho de tais tarefas e atribuições
não depende de “simples habilidade pessoal,
mas supõe aptidão profissional de nível
universitário”. O profissional deve possuir
graduação em Serviço Social e, para a autora,
também dominar outros conhecimentos,
como Ética, Psicologia, Sociologia, Direito,
Estatística, e Economia Política (MIOTTO.
Curso de direito penitenciário. vol. 2, p. 419).

Sendo assim, esta assistência funciona
como uma ligação entre o assistido e a sociedade,
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o preparando e orientando para o convívio social
novamente, devido as consequências da pena.
Em complemento, segundo os autores Mirabete
e Fabbrini (2014, p.72) “para que se consolide o
processo de reinserção social, deve o serviço social
procurar dar-lhe condições ambientais adequadas,
ou seja, amparo, até que se proceda regularmente ao
ajuste ou reajuste social”.
Cabe também ao assistente social a
atribuição de encaminhar os assistidos quando
estes tiverem condenação de prestação de serviço à
comunidade. Tal profissional realiza contatos com as
entidades parceiras para que assim seja cumprida a
determinação judicial, e o acompanha quanto ao seu
desenvolvimento da pena.
Sendo assim, possui atribuições como:
atendimento individual/triagem; atendimento
familiar; visitas domiciliares; visitas às instituições;
elaboração de pareceres técnicos; encaminhamentos
a recursos da comunidade; participação em grupo
de estudos/reuniões de equipe; reuniões com
beneficiários e prestadores de serviços; e elaboração
de documentação técnica da área (GONZAGA;
SANTOS; BACARIN, 2002, p. 78 – 79).
Cabe ao mesmo também a identificação de
fragilidades e vulnerabilidades do usuário, a fim de
encaminhá-los, caso haja necessidade, para a rede
sócio-assistencial do município; encaminhamento
para aquisição de documentos pessoais; e, relatório
social acerca do cumprimento da pena de prestação
de serviço à comunidade.
Ainda, em conjunto com o assistente
social, o psicólogo atua na efetivação da assistência
social prestado ao egresso. A sua participação é
de importante valor, pois realiza atendimentos
particulares que extrapolam a elaboração de pareceres
psicológicos.
O psicólogo do Patronato possui atribuições
quanto como:
Orientar os apenados acerca de seus direitos
e deveres; realizar triagens com recémmatriculados, a fim de que se conheça a clientela
com que se trabalha e suas necessidades;
e para verificar se existe a necessidade de
encaminhamento psicoterápico ou outro tipo
de encaminhamento, como por exemplo para
área de saúde; realizar triagem psicoprofissional
para fazer o encaminhamento de prestação de
serviço à comunidade, conforme as aptidões
de cada indivíduo, para que este possa cumprir
sua pena de forma mais efetiva à comunidade;
elaborar parecer psicológico para que a partir
do mesmo, sejam concedidos ao indivíduo,
benefícios concernentes as suas possibilidades;
realizar visitas domiciliares, a fim de verificar
77

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

o motivo pelos quais os apenados não estarem
cumprindo sua pena corretamente, e também
verificar e conhecer a dinâmica familiar dessa
população; [...] (GONZAGA; SANTOS;
BACARIN, 2002, p. 73).

Com tal preocupação com a saúde mental,
também há a atividade especial do psicólogo na
ajuda à reintegração social. Conforme isto, se extrai
da obra dos autores Mirabete e Fabbrini (2014, p.
72) que:
[...] na aproximação do dia de volta à
liberdade, o preso tem frequentemente
atitudes psicológica ambivalentes, pois,
embora espere ansiosamente esse dia, a
liberdade ambicionada o colocará, muitas
vezes, em situações particularmente ásperas.
Não tendo endereço certo para onde ir,
ou trabalho que o possa manter e à sua
família, além do processo de desajustamento
ocasionado pela ausência prolongada do
ambiente em que vivia, a alegria, a satisfação
e o entusiasmo pela liberdade são perturbados
por sentimentos negativos que certamente
intensificarão as dificuldades de ambientação
e que poderão levar a uma probabilidade de
o liberado ou egresso vir a cometer novos
delitos.

Destaque-se que o psicólogo tem papel
fundamental, onde o mesmo traça o perfil psicológico
do assistido com vistas a estruturar acompanhamento
individual, realizando também cursos de prevenção a
delitos da natureza a qual fora condenado.
Diante do exposto, torna-se palpável
a função social do Patronato, devido a seus
atendimentos profissionais e o acompanhamento
multidisciplinar de cada área especializada,
tornando assim mais efetivo o cumprimento da
pena. Ou seja, sua atuação não é apenas uma mera
aplicação técnica e fria da lei vigente, mas sim uma
função assistencial atingindo campos e esferas
além dos outros órgãos existentes de aplicação da
norma no caso concreto.
4 DA OBRIGATORIEDADE DO PATRONATO
COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DA
REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS ASSISTIDOS
Para salvaguardar os direitos fundamentais dos
assistidos, a criação do Patronato enquanto órgão da
execução penal torna-se necessário.
Historicamente, o Patronato é conhecido
como um órgão de apoio e assistência não somente
àqueles que sofrem as consequências da pena, porém,
o mesmo abrange também a família destes. Com
isto, Brito (2013, p. 208) descreve que:
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A finalidade do patronato é assistir o exrecluso que deixa o cárcere. Como ressalta
Armida Miotto, se ao recuperar a liberdade,
condicional ou definitiva, o condenado
não for eficientemente assistido, com a
técnica, tanto quanto possível, e os métodos
do serviço social, poderá ele seguir, entre
outros descaminhos, o da reincidência, não
obstante tenha recebido o melhor tratamento
penitenciário, inclusive, se assim tiverem
reclamado as suas condições individuais,
educação ou reeducação, ou tratamento
médico, ou treinamento profissional.

Sendo assim, ao integrar o assistido na
sociedade novamente, cumpre-se os objetivos de
criação do Patronato, e também com a intenção
legislativa de prevenção a novos delitos. Frise-se
assim que, a previsão deste órgão na Lei de Execução
Penal “[...] tem como finalidade a de incentivar a
criação dos patronatos e ampliar as experiências
de assistência ao egresso, que tem contribuído nos
locais onde existem, para a redução do índice de
reincidência” (MIRABETE; FABBRINI, 2014, p.
250).
Não distante deste pensamento, Ruth do
Prado Cabral (2014, p. 88) relata que:
A estruturação do Patronato enquanto espaço
que possibilite ampliar a forma de atuação,
com ações práticas oriundas do Estado,
instituições privadas, comunidade e sociedade,
poderia refletir em resultados impactantes e
explícitos quanto à reintegração, diminuindo,
assim, a reincidência criminal.

Portanto, há a clara e explícita importância do
Patronato para a não reincidência e a consequente
reintegração do assistido. Tal afirmação é verídica
devido ao fato de que este indivíduo possui uma
equipe profissional para prestar assistência em busca
da reeducação social dele.
O efetivo resultado de um assistido reinserido
na sociedade possui reflexos positivos não somente
a este, mas perante todos. Ressalte-se dessa maneira
que diante da reabilitação de um apenado há uma
confiança maior no sistema penal, ou seja, o Estado —
como responsável pelas relações estabelecidas entre os
cidadãos — ganha um status maior de credibilidade
em frente aos seus governados, e visualização da
segurança prevista constitucionalmente. Em razão
disto, possui-se há a visão daqueles que estão atuando
dentro do projeto, que:
Por se acreditar no ser humano, por se acreditar
na transformação da sociedade, por se apoiar em
um ideal, muitas vezes, aqueles que trabalham
no Programa são taxados até de utópicos, e são
justamente esses motivos que impulsionam
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e justificam o trabalho. Atua-se numa linha
inovadora, avançando e ultrapassando as
barreiras encontradas no decorrer do processo e
isso se torna evidente pelo tipo de atendimento
que se presta no Programa. Essa discussões
expressam, de certa forma, maior maturidade
teórica e política, que pode ser entendida
como uma delimitação mais clara do projeto
das transformações judiciais, que transcendem
a busca de soluções exclusivamente técnicas ou
administrativas para remontarem a questões
a um só tempo teóricas, políticas, culturais e
sociais (GONZAGA; SANTOS; BACARIN,
2002, p. 112).

À vista disto, com a disposição legal na Lei
de Execução Penal, tal órgão ainda assim precisa de
um rigor legislativo em torná-lo obrigatório, uma
vez que o mesmo não é. Por conseguinte, a luta pelo
reconhecimento do Projeto Patronato quanto a sua
importância social vai além da disposição legal que
o mesmo possui. Neste caso, deve haver políticas
públicas para que se desenvolvam as ações necessárias
para o alcance dos objetivos deste órgão.
Conclui-se assim que, tem-se que para a
devida efetivação da reintegração social e o devido
respeito à dignidade da pessoa humana, encontrase necessário a obrigatoriedade do Patronato para
promover a ligação entre o acusado e a sociedade, a
fim de restabelecer o elo entre ambos para a busca de
um real convívio social.
CONCLUSÃO
Consumada a pesquisa, conclui-se assim que
a execução penal deve respeitar de maneira leal ao
princípio da dignidade da pessoa humana, possuindo
sua função muito mais voltada a um ideal social.
Também há de ressaltar que, utilizando-se de
amparos e meios ressocializadores para a reintegração
dos apenados, os mesmos podem ter uma nova
chance de viver harmoniosamente em sociedade e
em respeito ao bem comum.
Em respeito ao Projeto Patronato, tem-se que
o mesmo possui disposição legal prevista na Lei de
Execução Penal, porém não há a sua disposição legal
federal, ficando a cargo de cada Estado a incumbência
de organizar as atividades através deste órgão.
Em vista disto, considera-se tangível a função
social do Projeto Patronato enquanto órgão, devido
a seus atendimentos direcionados ao assistido e ao
acompanhamento multidisciplinar de cada área
específica, deixando o cumprimento de pena com
os resultados esperados pela vontade do legislador e
expectativa da sociedade.
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Destarte que sua atuação não é apenas uma
mera aplicação técnica da lei atual, porém, através
das outras ciências sociais, há uma função assistencial
maior, o qual atinge campos e esferas além dos outros
órgãos existentes de aplicação da norma.
Chega-se à conclusão também que, de acordo
com a previsão legislativa acerca da execução penal,
tal órgão não é obrigatório, e, por falta de interesse
do Poder Público, não há a atitude da Administração
Pública de todos os Estados em criar este Projeto.
Consequentemente,
a
busca
pelo
reconhecimento e visibilidade do Projeto Patronato
vai além da disposição legal que o mesmo possui. A
necessidade neste caso seria políticas públicas que
o viabilizassem em âmbito nacional, para que este
órgão produza os efeitos a qual foi destinado.
Conclui-se assim que, para a devida efetivação
da reintegração social e o devido respeito à dignidade
da pessoa humana, encontra-se necessário e pulsante
a obrigatoriedade do Patronato para promover
a ligação entre o acusado e a sociedade, a fim de
restabelecer o elo entre ambos para a busca de um
real convívio social e melhoria da qualidade de vida
a toda população.
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RESUMO
O presente artigo visa uma exposição sobre
o devido processo legal, considerando-o como
princípio constitucional de direito fundamental,
tanto em seu sentido processual, como material.
O escopo da pesquisa será apresentar o devido
processo legal como meio para concretização dos
direitos da personalidade. Constata-se a existência da
interdependência dos princípios, demonstrando que
a concretização do princípio da dignidade humana
precisa, em sede processual, das garantias do devido
processo legal, denotando dessa maneira a unidade
do sistema jurídico. Por fim, realiza-se uma breve
análise acerca do Direito Penal mínimo e, com
isso, aponta-se o devido processo legal enquanto
ferramenta deste, entendendo então o Direito
Penal mínimo como técnica garantista de tutela dos
direitos da personalidade.
PALAVRAS-CHAVE

Devido processo legal; devido processo legal processual e material;
direitos da personalidade; princípio da dignidade da pessoa
humana; Direito Penal mínimo.

ABSTRACT
This paper aims to present the due process of
law as constitutional principle of fundamental right,

both in its procedural and material sense. We intend to
demonstrate that the due process of law is a means for
the implementation of personality rights. We conclude
that there is a strong interdependence among certain
fundamental rights, confirming the unity of the legal
system. Case in point, the principle of human dignity
demands, in its procedural context, the guarantees of the
due legal process. We finish with a brief analysis of the
principle of minimum criminal law in order to show
that the due legal process can be considered as its tool to
enforce the protection of personality rights.
KEYWODS

Due process of law; material and procedural due process of law;
personality rights; principle of human dignity; minimum criminal
law.

INTRODUÇÃO
O objetivo deste artigo é realizar uma
releitura do devido processo legal, visando entendêlo como princípio constitucional do tipo jurídico
fundamental, que auxilia na concretização dos
direitos da personalidade. O estudo parte em busca
de definições, natureza jurídica e origem histórica do
due process of law. Revela-se os sentidos que o devido
processo legal possui, mais precisamente o de ordem
processual e o de cunho material, evidenciando,
assim, os valores essenciais de nossa Carta Política.
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Registrando os princípios inerentes do devido
processo legal, evidencia-se que “os princípios
constitucionais da dignidade humana e do devido
processo legal entabulam a regência dos demais,
conferindo-lhes unidade e conferência” (NUCCI,
2012, p. 90) com o sistema jurídico.
Ocorre o reconhecimento da interdependência
dos princípios, o que culmina na realização de um
ordenamento jurídico único e interligado. Buscase, assim, demonstrar o devido processo legal como
mecanismo jurídico de proteção e concretização dos
direitos da personalidade e, no último tópico do
trabalho, realiza-se uma breve análise sobre o Direito
Penal mínimo registrado por Luigi Ferrajolli, em
especial o combate a violência por meio deste Direito
Penal que visa a proteção do mais fraco contra o mais
forte, onde se constata que a violência é cometida
pelo autor do delito e, após a ocorrência do crime,
no momento da persecução penal, pode ser também
cometida pelo Estado.
Portanto, alinha-se o devido processo legal
como ferramenta deste Direito Penal mínimo que,
revelando o sentido de garantismo, tornando-se
mecanismo de proteção aos direitos personalidade.
1 RELEITURA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
A Constituição Federal em seu Artigo 5o,
inciso LIV, aponta que ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal, consagrando-o como princípio base ao
ordenamento jurídico brasileiro. Vale dizer, trata-se
de um princípio regente, essencial para compreensão
de todo o sistema de regras, sendo aplicado tanto no
direito material como no direito processual.
O devido processo legal é oriundo da expressão
inglesa due process of law. É comum atribuir-se a
origem de tal doutrina à Carta Magna do rei inglês
João Sem-Terra. Já se disse, por exemplo, que “o
primeiro ordenamento que teria feito menção a esse
princípio foi a Magna Charta de João Sem Terra,
do ano de 1215, quando se referiu à law of the land
(art. 39), sem ainda ter mencionado expressamente
a locução devido processo legal” (JUNIOR, 2004,
p. 61)1. Na verdade, a expressão due process of law
1.
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O mesmo autor continua: “Embora a Magna Charta fosse instrumento de
acentuado e deliberado reacionarismo, criada como uma espécie de garantia
dos nobres contra os abusos da coroa inglesa, continha exemplos de institutos
originais e eficazes do ponto de vista jurídico, que até hoje têm provocado a
admiração dos estudiosos da história do direito e da historiografia do direito
constitucional” (JUNIOR, 2004, pp. 61-2). E também Guilherme Nucci: “O
fato é que, antes mesmo de se falar em Constituição escrita, aponta-se como
marco inicial da história constitucional a imposição ao Rei João Sem Terra,
pelos barões do Reino da Inglaterra, em 1215, da Magna Charta Libertatum.
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aparece pela primeira vez aparentemente em uma
confirmação da Carta Magna em 1354, feita pelo
rei Eduardo III. E mesmo aí, é seguro dizer que
dificilmente o termo tenha o mesmo conteúdo que a
ele se atribuiu posteriormente.
Do contrário, nos parece que o início de algo
próximo à moderna doutrina do devido processo
legal encontra-se na ressignificação da Carta Magna
feita por Edward Coke no século XVII, no sentido
de limitar o poder real em uma chave mais próxima
do nascente liberalismo. Essa parece ter sido a base
a partir da qual iniciou-se a interpretação americana
do devido processo legal. Na constituição federal
americana, o due process aparece positivado 5º e 14º.
É possível afirmar que a vida, a liberdade, o
patrimônio e os demais direitos da personalidade,
encontram proteção, à sua vitaliciedade, na
Constituição que adota o due process of law como
princípio expresso em sua Carta Política, servindo
como base geral à interpretação e aplicação da
norma constitucional e infraconstitucional, bem
como ao processo legislativo e a função executiva.
Vale dizer, trata-se de princípio constitucional
do tipo jurídico fundamental, que está inserido
expressamente no Título II da Constituição Federal,
que trata dos Direitos e Garantias Fundamentais,
onde positivando os direitos e garantias individuais
e coletivas, expressou no caput do Artigo 5o, que
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, a liberdade, à igualdade, à segurança e
a propriedade.
Estudando José Afonso da Silva e também
Luís Roberto Barroso, Nucci afirma que:
Se, em qualquer ramo infraconstitucional, o
intérprete deve levar em conta os princípios
gerais e específicos do direito, com muito
mais razão devem ser respeitados os princípios
constitucionais, que orientam todo o
sistema jurídico, na aplicação das normas.
Podem eles ser classificados em princípios
político- constitucionais, também chamados
de fundamentais, os quais definem a forma
do Estado, o regime e o sistema de governo,
e os princípios jurídico-constitucionais, que
estabelecem direitos, resguardando situações
jurídicas individuais, podendo derivar dos
Vencido na guerra que havia travado no continente, especialmente na
batalha de Bouvines, quando foi derrotado por Filipe Augusto, Rei da França,
perdendo várias de suas possessões, tratado como inimigo pela Santa Sé e
quase sem recursos financeiros, o rei teve de aceitar o documento que lhe foi
encaminhado, prometendo respeitar os privilégios ou as liberdades da Igreja,
dos municípios, dos mercadores, dos súditos e, especialmente, da nobreza. A
limitação do poder real pela maior amplitude dos poderes das autoridades
locais (barões e bispos) trouxe o embrião do que atualmente denominamos
Constituição.” (NUCCI, 2012, p. 62)
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

V Congresso Internacional de

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

Direitos da Personalidade

fundamentais. São eles, v.g., os seguintes:
princípios relativos a existência, forma e
estrutura do Estado (federação, soberania,
democracia); princípios relativos à forma de
governo e à separação dos poderes; princípios
concernentes à organização da sociedade
e relativos ao regime político (cidadania,
sufrágio universal, partidos políticos);
princípios relativos aos deveres do Estado, para
garantir o desenvolvimento nacional e a justiça
social; princípios concernentes à comunidade
em geral (respeito ao direitos fundamentais
da pessoa humana, autodeterminação dos
povos, igualdades dos Estados, entre outros);
princípios- garantia (devido processo legal,
juiz natural, direito ao silêncio, ampla defesa,
contraditório, proibição de existência de crime
sem lei anterior que o defina, irretroatividade
da lei penal, entre outros). (NUCCI, 2012, p.
72).

O devido processo legal é, portanto, princípio
garantista que estabelece a base necessária para
solidificação de outros princípios no ordenamento
jurídico, servindo de proteção sólida para
manutenção da ordem do devido processo, nos
termos estabelecido na Constituição Federal de
1988, em especial a garantia e defesa dos direitos da
personalidade.
Como já exposto, é possível vislumbrar dois
ângulos diferentes do devido processo legal, mais
precisamente “o aspecto substancial (substantive due
process), que indica a incidência do princípio no
que diz respeito ao direito material ou substancial,
e o devido processo legal sob o aspecto processual
(procedural due process), indicando a aplicação do
princípio ao direito processual ou instrumental” (SÁ;
FREIRE, 2012, p. 105 e 106).
1.2 DEVIDO PROCESSO LEGAL EM SENTIDO
MATERIAL PRINCÍPIO DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

O devido processo legal de cunho substancial
ou material, é destinado a garantir que o processo
legislativo e atuação da administração pública, ou
até mesmo ao Poder Judiciário quando da análise da
constitucionalidade das leis, estejam em consonância
com a razoabilidade.
O devido processo legal substancial, ou
princípio da razoabilidade, é destinado a
evitar os abusos cometidos no Legislativo e
na administração – inclusive na atividade
legislativa e na atividade administrativa
exercida pelo próprio Poder Judiciário –,
pois “permite ao Judiciário invalidar atos
legislativos ou atos administrativos quando:
(a) não haja relação de adequação entre o
fim visado e o meio empregado; (b) a medida
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não seja exigível ou necessária, havendo meio
alternativo para chegar ao mesmo resultado
com menor ônus a um direito individual; (c)
não haja proporcionalidade em sentido estrito,
ou seja, o que se perde com a medida é de
maior relevo do que aquilo que se ganha. (SÁ;
FREIRE 2012, p. 106).

Não é muito afirmar que qualquer ofensa aos
direitos da personalidade resta também ofendido o
devido processo legal e, seguindo o entendimento
que os direitos da personalidade podem ser positivos
ou negativos, assim como os demais direitos
puramente fundamentais2, o devido processo
legal em seu sentido material, estaria relacionado
especialmente aos direitos negativos, uma vez que
visa a limitação do poder estatal, ou melhor, uma
abstenção deste em favor do cidadão, tais como os
direitos da personalidade relacionado a vida privada
e a intimidade.
Considera-se a existência de certos direitos
naturais do homem, os quais são anteriores a
formação do Estado, sendo deste, portanto, a
obrigação de respeitá-los e, mais, favorecer para
concretização dos mesmos, isto a partir de um
comportamento revelado não na ação do Estado,
mas precisamente em um omitir do mesmo. Assim,
o conceito de devido processo foi se modificando
com o tempo e alargando sua abrangência, isto por
meio da doutrina e jurisprudência (JUNIOR, 2004,
p. 65), visando a sua aplicação para proteção dos
direitos da personalidade do cidadão.
Naturalmente pode se afirmar, que o devido
processo legal no sentido material se manifesta nos
demais ramos do Direito3, tais como no Direito
Administrativo, Direito Penal, Direito Civil,
Direito Tributário e demais, sendo até mesmo
possível vislumbrar a incidência da razoabilidade ou
proporcionalidade no direito processual4.
2.

3.

4.

“Os direitos fundamentais, segundo alguns autores, podem ser classificados
em positivos e negativos. São considerados direitos fundamentais positivos
aqueles que possuem a faculdade de exigir e obter certas prestações
assistenciais do Estado. Os direitos fundamentais negativos são basicamente
representados por aqueles que limitam concretamente o poder estatal
exigindo-lhe uma atitude de abstenção, ou de não-intervenção. O direito
natural, conforme historicamente apontado, é anterior e superior ao Estado.
Integram o direito natural aspectos como o livre-arbítrio, a dignidade
pessoal, o direito de realização de sua felicidade terrena conectada com
seu destino transcendental e outras inúmeras características, consideradas
personalíssimas. Acrescenta-se que as elencadas características, integrantes
do direito natural, são insuscetíveis a variações espaço-temporais ou a
quaisquer influências de lei humana. São também conhecidas como direitos
subjetivos do homem contra o Estado.” (RICCITELLI, 2007, p. 108)
“O devido processo legal se manifesta em todos os campos do direito, em
seu aspecto substancial. No direito administrativo, por exemplo, o princípio
da legalidade nada mais é do que manifestação da cláusula substantivo
due process. (...). No direito privado prevalece o princípio da autonomia da
vontade com a consequente liberdade de contratar, de realizar negócios e
praticar atos jurídicos.” (JUNIOR, 2004, p. 66)
“Nada impede, porém, a aplicação da razoabilidade ou da proporcionalidade
ao próprio direito processual. Por exemplo: a multa prevista no parágrafo
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Ponto de exemplo atual que poderá refletir
o respeito ao devido processo legal no sentido
substancial, será o julgamento do Recurso
Extraordinário 635.6595 que, tendo repercussão
geral, o Supremo Tribunal Federal discute a
inconstitucionalidade do Artigo 28 da Lei no
11.343/2006 (Lei de Drogas).
Tal disposição criminaliza a conduta do
cidadão que venha a portar quantidade de droga
para uso pessoal. Por ocasião de julgamento neste
Recurso Extraordinário, que neste momento ainda
não se finalizou, já possui posicionamentos, como
o do Ministro Luís Roberto Barroso, entendendo
que a proibição fere o direito de intimidade e
privacidade, à autonomia individual. Entendem que
se trata de tipicidade desproporcional com o atual
ordenamento jurídico, em especial os direitos de
primeira geração de efeito negativo, que garante o
direito à liberdade ao cidadão e exige do Estado o
máximo de abstenção possível em realizar condutas
que venham a prejudicar este direito de liberdade6
Definido o momento histórico de seu
surgimento, bem como a evolução do due process
of law, por sua vez, vale citar outros exemplos de
incidência do devido processo legal substancial,
revelado, inclusive, pelo direito americano, podendo
precisar melhor a ocorrência deste princípio:
a) a liberdade de contratar, consubstanciada
na “clausula de contrato”, afirmado no caso
Fletcher v Peck (1810) em voto Marchall; b)
a garantia do direito adquirido (vested rights
doctrine); c) a proibição de retroatividade da
lei penal; d) a garantia do comércio exterior
e interestadual (commerce clause), fiscalizados
e regrados exclusivamente pela União (art.
22, n., VIII, CF; art. 1.o , Secção 8a, n.
III, da Constituição norte-americana); e)
os princípios tributários da anualidade, da

5.

6
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único do art. 14 do CPC (contempt of court) deve ser proporcional à conduta;
a multa prevista no § 4º do art. 461 do CPC (astreintes) deve ser suficiente
para garantir a satisfação do direito do autor e não onerar o réu – aliás,
toda execução deve ser efetiva para o exequente e menos onerosa para o
executado.” (SÁ; FREIRE, 2012, p. 111)
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 635659. Tema
506 – Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal. Recurso
extraordinário, em que se discute, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal,
a compatibilidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/2006, que tipifica o
porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais
da intimidade e da vida privada. Relator: Ministro Gilmar Mendes.
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/ portal/ jurisprudencia Repercussao/
verAndamentoProcesso.asp? incidente =403414 5&numero Processo
=635659 &classeProcesso = RE&numeroTema =506#>. Consultado em:
04/05/2019.
“Contemporaneamente, apresenta-se interessante análise sobre a expressão
popular “o ser humano é livre”, pressupondo-se três pontos, a saber: 1. todo
ser humano deve ter alguma esfera de atividade pessoal protegida contra a
interferência de qualquer poder externo, principalmente o estatal; 2. todo
ser humano deve participar de forma direta ou indireta da formação das
normas que regularão sua conduta naquele aspecto não-exclusivo da sua
jurisdição individual; 3. todo ser humano deve possuir ele mesmo, ou como
quota de uma propriedade coletiva, bens suficientes para uma vida digna.”
(RICCITELLI, 2007, p. 111).
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legalidade, da incidência única (non bis in
idem) etc; f ) proibição de preconceito racial;
g) garantia dos direitos fundamentais do
cidadão. (JUNIOR, 2004, p. 68).

Neste diapasão, é possível concluir que o
devido processo legal, como princípio constitucional
do tipo jurídico fundamental, revela-se mecanismo
de garantia jurídica, proteção e concretização dos
direitos da personalidade e, nos termos deste tópico,
o sentido substancial deste princípio, se mostra
capaz de justificar o sentido politico constitucional,
os motivos pelos quais o constituinte optou por
registrá-lo expressamente na Constituição Federal de
1988.
1.3 DO DEVIDO PROCESSO LEGAL EM SENTIDO
PROCESSUAL

Outro sentido do devido processo legal, é o
processual e, neste ponto bem mais próprio que o
substancial, isto considerando que due process of
law nasceu com caráter estritamente processual,
entendendo o vetor material somente após o trabalho
da doutrina e jurisprudência.
O sentido processual do devido processo legal
corresponde ao direito fundamental ao cidadão de
se obter do Estado um processo justo e equitativo,
tratando-se de um supraprincípio que determina o
respeito a outros diversos princípios (SÁ; FREIRE,
2012, p. 111), isto para cada área de atuação do
Direito.
Embora a Suprema Corte americana se
recusasse a definir o que seria due process of
law, aplicava os “princípios fundamentais de
liberdade e justiça” como justificadores da
cláusula constitucional. A natureza da ação
(civil ou criminal) é que vai determinar o
alcance do postulado no processo, pois tanto o
processo civil como o penal têm seus próprios
padrões de como incidiria neles o due process.
(JUNIOR, 2004, p. 68).

Princípios, tais quais constantes no rol do
Artigo 5o da Constituição Federal de 1988, devem
ser respeitados e garantidos, possuindo no devido
processo legal a devida procedência para sua razão
de ser e agir, princípios como o “dá inafastabilidade
da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da CF), o
da efetividade da jurisdição (inciso XXXV do art.
5º da CF), o da isonomia ou da paridade de armas
(caput do art. 5º da CF), o da razoável duração do
processo (inciso LXXVIII do art. 5º da CF), o do
contraditório e da ampla defesa (inciso LV do art. 5º
da CF), o do juiz natural (incisos XXXVII e LIII do
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE
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art. 5º da CF), o da publicidade do processo (inciso
LX do art. 5º da CF) e o da motivação das decisões
judiciais (inciso IX do art. 93 da CF).” (SÁ; FREIRE,
2012, p. 112).
É certo, portanto, que na medida que o devido
processo legal em seu sentido processual concretiza
o estabelecimento de princípios constitucionais
capazes de limitar a abusividade do estado frente ao
cidadão, os direitos da personalidade, tais como a
honra, vida privada, intimidade, integridade física e
o próprio direito a vida , são protegidos pelo sistema
do devido processo legal, que surge então como
garantia e mecanismo de proteção das previsões
constitucionais.
2 O DEVIDO PROCESSO LEGAL E A
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – UMA
INTERDEPENDÊNCIA ENTRE OS PRINCÍPIOS
Após tecer considerações sobre o devido
processo legal, em especial relevo ao seu sentido
material, considerando-o como mecanismo de
controle e proteção aos direitos personalidade,
busca-se analisar outros efeitos do devido processo
legal em outros pontos do direito, identificando
onde este princípio jurídico constitucional de
ordem fundamental, do tipo garantista, concretiza
seus mandamentos como precedente e base
constitucional.
É importante ressaltar que o sistema jurídico
é interdependente, possuindo uma profunda ligação
entre os princípios, vale dizer, por exemplo, “sabemos
que todo acusado tem direito a ampla defesa, embora
seja esta uma garantia do devido processo legal; por
sua vez, para que a defesa seja realmente efetiva,
precisa da garantia do contraditório, que não deixa
de ser um direito da parte na relação processual.”
(NUCCI, 2012, p. 88).
Assim, deve ser desenvolvida a premissa que,
além de ser patente a importância dos princípios,
estes estão de algum modo interligados, como um
sistema jurídico único, prevendo, portanto, que
“se nos acostumarmos a estudar os princípios com
os vários matizes que apresentam, perceberemos
um sistema lógico e harmônico, favorecendo a
interpretação e a integração das normas processuais
penais.” (NUCCI, 2012, p. 89).
Realizar, assim, esta releitura do devido
processo legal, torna-se inevitável também colocar em
pauta o princípio da dignidade da pessoa humana,
uma vez que tanto este como aquele, são essenciais
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para compreensão de todo o sistema constitucional e
infraconstitucional.
A Constituição Federal de 1988, estabeleceu
em seu Artigo 1o, inciso III que a República
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e
tem como fundamento, dentre outros, a dignidade
da pessoa humana. Em outras palavras, nada pode
sobrepor ou ofender a dignidade humana, pois esta é
base para todos os direitos da personalidade.
A dignidade da pessoa humana é a pedra
angular de toda teoria dos direitos humanos
e das questões bioéticas referentes ao direito
à vida, (...). Segundo esse princípio, somente
o homem, entre todos os seres materiais, é
pessoa e, precisamente, por isso, é a mais
valiosa. O homem supera todos os valores
materiais por seu bem pessoal. O ser pessoa é o
bem mais estimável que o homem possui e que
lhe confere a máxima dignidade. A filosofia
cristã sempre definiu que todos os homens
são pessoas e que têm dignidade pelo fato de
existirem. Apregoa que não podem ser pessoas
em maior ou menor medida, nem tampouco
deixar de sê-lo. Poderão se comportar mal ou
bem, podendo ser chamadas de boas ou más
pessoas, mas nunca perdem a sua dignidade
pessoal. (MAGALHÃES, 2013, p. 192 e 193).

Pode-se dizer ainda, que há dois enfoques
para o princípio constitucional da pessoa humana,
um de ordem objetiva e outro subjetivo. “Sob o
aspecto objetivo, significa a garantia de um mínimo
existencial ao ser humano, atendendo as suas
necessidades básicas, como moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, nos moldes fixados pelo art.
7.o, IV, da CF. Sob o aspecto subjetivo, trata-se
do sentimento de respeitabilidade e autoestima,
inerentes ao ser humano, desde o nascimento, em
relação aos quais não cabe qualquer espécie de
renúncia ou desistência.” (NUCCI, 2012, p. 90).
Retomando, então, o sentido genérico do
devido processo legal, mais precisamente registrado
no trinômio vida-liberdade-patrimônio, resta evidente
que a dignidade da pessoa humana somente poderá
ser satisfeita em um sistema jurídico que garanta
estes direitos básicos que valorizam a vida humana,
com liberdade e patrimônio, evidenciados, por sua
vez, pelo due process of law e, no direito brasileiro,
consagrado na Constituição Federal de 1988 pela
disposição do Artigo 5o, inciso LIV, que aponta que
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal. Inclusive, positivado
no caput deste artigo, de forma expressa e literal, a
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garantia aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e propriedade. É dizer, pois,
que o devido processo legal é garantia constitucional
que auxilia a concretização do preceito da dignidade
humana e demais direitos da personalidade.
3 O DIREITO PENAL MÍNIMO
Almeja-se neste ponto, expor breves
apontamentos acerca do modelo de Direito Penal
mínimo proposto por Luigi Ferrajoli, considerando,
por sua vez, o Direito Penal como a ultima ratio
para manutenção da ordem social e prevenção da
violência. Violência esta, que em determinado
momento é cometida tanto pelo autor do delito
e, após a ocorrência do crime, no momento da
persecução penal, pode ser também cometida
pelo estado. Contudo, por várias vezes a análise
deste segundo momento, ou seja, no momento da
persecução penal, que pode nascer a violência pelo
estado, é muitas vezes negligenciada ou “esquecida”
de ser devidamente apurada e coibida.
Pode-se afirmar, que o Direito Penal constitui
verdadeiro enfrentamento contra a vingança, não
somente dos delitos. Vale dizer, a prevenção geral não
corresponde somente com as penas, mas também,
quando da aplicação desta, ou seja, busca-se
prevenir contra a pena desproporcional e desmedida,
revelando verdadeira vingança por parte do estado.
Esta violência, seja ela cometida pelo agente
do delito ou pela penalização desproporcional do
estado, estaria em pleno confronto com as garantias
e direitos fundamentais das partes envolvidas no fato
social combatido.
Isto não significa, naturalmente, que o
objetivo da prevenção geral dos delitos seja
uma finalidade menos essenial do direito
penal. Tal objetivo é, ao contrário, a razão de
ser primeira, senão diretamente das penas, das
proibições penais, as quais são dirigidas para a
tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos
contra as agressões de outros associados.
Significa, antes, que o direito penal tem como
finalidade uma dupla função preventiva, tanto
uma como a outras negativas, quais sejam a
prevenção geral dos delitos e a prevenção
geral das penas arbitrárias ou desmedidas. A
primeira função indica o limite mínimo, a
segunda o limite máximo das penas. Aquela
reflete o interesse da maioria não desviante.
Esta, o interesse do réu ou de quem é suspeito
ou acusado de sê-lo. Os dois objetivos e os
dois interesses são conflitantes entre si, e são
trazidos pelas duas partes do contraditório ao
processo penal, ou seja, a acusação, interessada
na defesa social e, portanto, em exponenciar a
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prevenção e a punição dos delitos, e a defesa
interessada na defesa individual e, via de
consequência, a exponenciar a prevenção das
penas arbitrárias. (FERRAJOLI, 2006, p. 310)

Ferrajolli aponta que “das várias doutrinas da
prevenção historicamente elaboradas confirmou o
limite já apontado do tipo utilitarismo que a todas
é comum: a comissuração do objetivo utilitário da
pena somente por meio do parâmetro beccariano
e benthamiano da máxima felicidade dividida pelo
maior número possível de pessoas.” (FERRAJOLI,
2006, p. 308).
Acontece que esta concepção de Direito Penal
exalta a utilização da pena e, quando somente nesta
está embasado a política de prevenção ao crime,
revela-se facilmente a desproporcionalidade ou
autolegitimação autoritária da punição desmedida,
equivocadamente em nome da ordem social. Em
outras palavras, atrai uma suposta legitimidade
de um Direito Penal que não corresponde com as
garantias e direitos fundamentais do cidadão.
Em razão deste limite, que, por sua vez,
depende do fato de que se confira à pena
a finalidade única de previnir os delitos,
caracterizei
o
moderno
utilitarismo
penal como um utilitarismo partido ao
meio, que diz respeito somente à máxima
utilidade da maioria, exposto a tentações de
autolegitimação autoritária e idôneo a fornecer
critérios de deslegitimação, além daqueles de
justificação, dos sistemas penais concretos e
dos seus institutos singularmente considerado.
Compreende-se que um utilitarismo como
este, voltando o direito penal unicamente
para a finalidade no ne peccetur, orienta-lhe
as escolhas para a adoção de meios penais
maximamente fortes e ilimitadamente severos
(FERRAJOLI, 2006, p. 308).

Portanto, o Direito Penal voltado somente
à imposição de pena como garantidor da ordem
social, inclusive com pena mais gravosa, além de
não ser condizente com a orientação política de um
estado que previlegie a dignidade humana, ocorre
também pleno ataque ao devido processo legal e,
principalmente, aos direitos e garantias fundamentais
do homem e do cidadão.
Ademais, é notório que o sistema penal que
se justifique, no que condiz a prevenção do crime,
apontando somente a gravidade da pena, está,
inevitavelmente, ofertado ao fracasso. Vale dizer, os
crimes não deixam de ser cometidos por existir ou
não pena mais gravosa.
Como observou FRANCESCO CARRARA,
“impedir o delito em todos os deliquentes”
é “impossível”, e tentar consegui-lo foi,
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

quando muito, “a causa fatal da progressiva
crueldade dos suplícios”. Com efeito, cada
delito cometido demonstra, a rigor, que
a pena prevista para o mesmo não foi de
molde a preveni-lo e que, portanto, teria sido
necessária uma maior. Claro está que se trata
de um “argumento idiota” para inspirar penas
(FERRAJOLI, 2006, p. 308).

Por sua vez, não focando somente na
prevenção dos delitos, mas também na limitação do
poder de punir do Estado, se propõe que “para obviar
estes defeitos e embasar uma adequada doutrina da
justificação externa e, conjuntamente, os limites do
direito penal, faz-se mister recorrer a um segundo
parâmetro utilitário, ou seja, além do máximo bemestar possível dos não desviantes também o mínimo
mal-estar necessário dos desviantes.” (FERRAJOLI,
2006, p. 308).
3.1 O DIREITO PENAL MÍNIMO COMO TUTELA
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E OS DIREITOS DA
PERSONALIDADE

Na forma do Direito Penal mínimo, observase claramente a prevenção ou a minimização da
violência na sociedade por dois víeis, em um, visando
em determinado momento, pela criminalização e
penalização por determinada conduta, combater a
violência ocorrida no crime e, em outro, combater
a violência cometida pelo Estado no momento de
punir, com aplicação de penas arbitrárias.
Portanto, mais claramente sobre este viés,
explica o doutrinador:
O objetivo geral do direito penal, tal como
resulta da dupla finalidade preventiva
ora ilustrada, pode ser, em uma palavra,
identificado com o impedimento do exercício
das próprias razões, ou, de modo mais
abrangente, com a minimização da violência
na sociedade. Tanto o delito como a vingança
constituem exercícios das próprias razões. Em
ambos os casos ocorre um violento conflito
solucionado mediante o uso da força: o da
força do réu, no primeiro caso; da força
do ofendido, no segundo. E, em ambos os
casos, a força é arbitrária e incontrolada
não apenas, como é obvio, na ofensa, mas,
também, na vingança, que é, por natureza,
incerta, desproporcional, desregulada, e, as
vezes, dirigida contra um inocente. A lei penal
é voltada a minimizar esta dupla violência,
previnindo, através de sua parte proibitiva, o
exercício das próprias razões que a vingança e
outras possíveis reações informais expressam.
(FERRAJOLI, 2006, p. 311).

É revelado, assim, que o Direito Penal é
proteção do mais fraco contra o mais forte, ou seja,
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quando da ocorrência do delito, o Direito Penal,
por meio da criminalização e, principalmente, pela
ameaça de penalização pela conduta criminosa,
serve para proteger a vítima do crime, uma vez que
neste momento, a violência está sendo empregada
pelo agente criminoso e, por sua vez, quando da
persecução penal, leia-se, “ao passo que o julgamento
e a imposição da pena protegem, por mais paradoxal
que pareça, os réus (e os inocentes suspeitos de sêlo) contra as vinganças e outras reações mais severas”
(FERRAJOLI, 2006, p. 311).
Desta forma, portanto, “sob ambos os
aspectos a lei penal se justifica enquanto a lei do mais
fraco, voltada para a tutela dos seus direitos contra
a violência arbitrária do mais forte” (FERRAJOLI,
2006, p. 311).
A partir deste entendimento garantista do
Direito Penal, é possível vislumbrá-lo como técnica
de tutela dos direitos fundamentais, evidenciando,
por sua vez, a necessidade do Direito Penal estar em
consonância com a opção política constitucional,
mais precisamente o reconhecimento das garantias e
direitos fundamentais. Expõe, assim, FERRAJOLI,
que este sistema apontado constitui o significado
preciso de “Garantismo”, uma vez que significa a
tutela destes direitos fundamentais.
Esta legitimidade, (...), não é “democrática”
no sentido que não provém do consenso da
maioria. É, sim, “garantista”, e reside nos
vínculos impostos pela lei à função punitiva
e à tutela dos direitos de todos. “Garantismo”,
com efeito, significa precisamente a tutela
daqueles valores ou direitos fundamentais,
cuja satisfação, mesmo contra os interesses
da maioria, constitui o objetivo justificante
do direito penal, vale dizer, a imunidade dos
cidadãos contra a arbitrariedade das proibições
e das punições, a defesa dos fracos mediante
regras do jogo iguais para todos, a dignidade
da pessoa do imputado, e, consequentemente,
a garantia da sua liberdade, inclusive por meio
do respeito à sua verdade. É precisamente a
garantia destes direitos fundamentais que torna
aceitável por todos, inclusive pela minoria
formada pelos réus e pelos imputados, o
direito penal e o próprio principio majoritário
(FERRAJOLI, 2006, p. 311).

3.2 O DIREITO PENAL MÍNIMO – GARANTISMO – E O
DEVIDO PROCESSO LEGAL

Feito o breve estudo sobre o Direito Penal
mínimo, em especial aos apontamentos dos sentidos
de prevenção a violência, resta-nos entender a
necessidade, neste modelo garantista, de possuir as
previsões do devido processo legal.
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Sem muito esforço é possível entender que
para realização do modelo de Direito Penal mínimo,
é necessário o reconhecimento, no sistema jurídico,
do devido processo legal. Aliás, tanto em seu sentido
processual e, principalmente, material.
Considerando que o modelo apresentado visa
conter, inclusive, as atuações do Estado na persecução
penal, torna-se fácil entender a necessidade de
positivar na Carta Política o princípio jurídico
fundamental do devido processo legal, em estreita
ligação com seu sentido material.
Vale dizer, como já exposto, é justamente
neste sentido da due process of law que se chegou ao
entendimento de que as ações do Poder Legislativo,
Executivo e até mesmo o Judicário, devem guardar
respeito e proporcionalidade com a Constituição
Federal, em especial, neste caso, com a dignidade da
pessoa humana e as garantias e direitos fundamentais.
CONCLUSÃO
Com os pontos devidamente expostos,
iniciou a análise do due process of law, inicialmente
apontando definições, pontos históricos e sentidos
deste princípio jurídico fundamental, do tipo
garantista, que erradia seus preceitos por todo
ordenamento jurídico.
Conclui-se que se trata de preceito
constitucional que, em seu sentido material, visa
a contenção do poder estatal, exigindo do mesmo
proporcionalidade e razoabilidade, seja em suas
ações ou legislações, estando intimamente ligadas
aos direitos da personalidade, que exigem, diante de
certos direitos, a abstenção do agir do Estado, por isso
qualificados como de efeito negativos. Por sua vez,
também é evidenciado o devido processo legal em seu
sentido processual e, com isso, apresenta-se rol, não
taxativo, de princípios derivados do due process of law.
Inevitavelmente, chega-se a conclusão da
ocorrência da interdependência dos princípios, uma
vez que o devido processo legal revela-se presente
em vários outros princípios, seja constitucional ou
infraconstitucional.
A dignidade da pessoa humana e o devido
processo legal é, e sua essência, a razão de ser de
vários outros princípios e institutos.
Em verdade, esta constatação é o reflexo de
um sistema jurídico integrado que, não obstante a
divisão existente em áreas de atuação do Direito é, em
sua essência, um único ordenamento jurídico. Logo,
conclui-se que o devido processo legal é princípio
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jurídico fundamental que, sendo garantista, revela-se
instrumento e mecanismo de proteção aos direitos
da personalidade, bem como a dignidade humana e
do próprio sistema jurídico optado na Constituição
Federal de 1988.
Por fim, visa entender o devido processo legal
no modelo de Direito Penal mínimo apontado por
Luigi Ferrajoli, expondo que o Garantismo também
tutela os direitos fundamentais e os direitos da
personalidade. Para tanto, registra-se que o Direito
Penal mínimo visa combater a violência, mas, vale
frisar, não somente a violência cometida pelo agente
criminoso no momento do delito, mas também
a violência muitas vezes cometida pelo Estado
no momento da aplicação da pena, muitas vezes
desproporcionais e injustas.
Portanto, este Direito Penal é, em última
análise, a defesa do mais fraco, ou seja, quando da
ocorrência do delito, o Direito Penal, por meio da
criminalização e, principalmente, pela ameaça de
penalização pela conduta criminosa, serve para
proteger a vítima do crime, uma vez que neste
momento, a violência está sendo empregada
pelo agente criminoso e, por sua vez, quando da
persecução penal, visa conter o Estado, no sentido
de evitar que o mesmo age com vingança, ao impor
penas desproporcionais e injustas que, obviamente,
ofendem a dignidade humana e os direitos da
personalidade.
A partir deste entendimento garantista do
Direito Penal, é possível reconhecê-lo como técnica
de tutela dos direitos fundamentais e dos direitos
da personalidade, evidenciando então a necessidade
do Direito Penal estar em consonância com a
opção política constitucional, mais precisamente
o reconhecimento das garantias e direitos
fundamentais. Este sistema, portanto, constitui o
significado preciso de “Garantismo”, pois significa a
tutela destes direitos fundamentais.
Sem muito esforço, é possível concluir que,
para realização do modelo de Direito Penal mínimo, é
necessário o reconhecimento, no sistema jurídico, do
devido processo legal, tanto em seu sentido processual
e, principalmente neste caso, o sentido material, pois
é justamente neste sentido da due process of law que
se chegou ao entendimento de que as ações do Poder
Legislativo, Executivo e até mesmo o Judicário,
devem guardar respeito e proporcionalidade com a
Constituição Federal, em especial, neste caso, com a
dignidade da pessoa humana e as garantias e direitos
fundamentais.
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RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade
apresentar um debate sobre o paradoxo do estado de
exceção, como estrutura de significação do direito de
governança, em uma aproximação entre o direito e
a literatura pelo método dedutivo, tendo a fonte de
investigação teórica apoio na pesquisa bibliográfica.
Para tanto, a análise se inicia com o relato de Primo
Levi, um literato italiano sobrevivente de Auschwitz,
no sentido de demonstrar em que medida a literatura
de testemunho ilustra a existência e a condição do

campo de concentração e de seu vivente como
uma situação normativamente paradoxal, capaz de
proporcionar, inclusive, a destruição completa das
subjetividades humanas. Dentro dessa perspectiva,
acompanhando a leitura de Giorgio Agamben,
o artigo apresenta uma genealogia do direito
com supedâneo no instituto do “bando”, em
contraposição à teoria do contrato social, enquanto
matriz teórica e paradigma do Direito. Assim o
campo de concentração, na forma da exceção, revelase em uma estrutura originária na qual o direito se
refere à vida, e a inclui em si através de sua própria
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suspensão, fazendo por concluir que o “campo”, de
forma espectral, é o resultado da operação do direito
e da política via dispositivo de captura.
PALAVRAS-CHAVE

Direito; violência; estado de exceção; campo de concentração.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to present a
debate on the paradox of the state of exception, as a
structure of meaning of the right of governance, in an
approximation between law and literature through
the deductive method, with the source of theoretical
research being supported by research bibliographic.
To this end, the analysis begins with the account of
Primo Levi, an Italian literary survivor of Auschwitz,
in order to demonstrate to what extent the testimony
literature illustrates the existence and condition of the
concentration camp and its living being as a normative
situation paradoxical, capable of providing even the
complete destruction of human subjectivities. Within
this perspective, following the reading of Giorgio
Agamben, the article presents a genealogy of law with
supedaneum in the “bando” institute, as opposed to the
theory of the social contract, as a theoretical matrix and
paradigm of Law. Thus, the concentration camp, in
the form of the exception, reveals itself in an original
structure in which the right refers to life, and includes it
in itself through its own suspension, making it possible
to conclude that the “field”, in a spectral way , is the
result of the operation of law and policy via a capture
device.
KEYWORDS

Law; violence; exception state; concentration camp

INTRODUÇÃO
O século XX demonstrou, em termos
históricos, uma série de fenômenos que elevaram a
problematização acerca da fundamentação e a tutela
dos direitos humanos, sobretudo em razão de sua
relação com a Política, no sentido de se buscar uma
teorização para o entrelaçamento das respectivas
dimensões da vida social, exigindo uma abordagem
genealógica quanto ao reconhecimento e tutela das
garantias jurídicas entendidas como “essencialmente”
– supra histórica – humanas.
Nesse sentido, a história revela que o
reconhecimento de direitos entendidos como inatos
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e inalienáveis do homem, cujo fundamento se apara
na natureza humana, não se mostram suficientes à
tutela do ser humano, na medida em que, ainda hoje,
no século XXI, observam-se grandes conglomerados
de seres humanos desprovidos de tais direitos, tal
qual acontecem com os imigrantes e os campos de
refugiados espalhados ao longo do globo.
Assim, um debate sério, não só quanto
à efetividade dos direitos humanos, mostra-se
necessário, mas, inclusive, da própria figura do
sujeito de direito, envolvendo a discussão acerca do
Direito e da Política, debate esse que será realizado
por intermédio do método dedutivo, e com apoio
da pesquisa bibliográfica como fonte de investigação
teórica. Para tanto, a presente pesquisa contará com
o apoio da literatura de testemunho, em especial a
obra de Primo Levi, um dos sobreviventes do mais
bárbaro dos campos de concentração da segunda
guerra mundial, qual seja: Auschwitz, o que nos leva
a questionar, não só sobre a perspectiva dos direitos
humanos e do sujeito de direito, mas, inclusive, sobre
o papel do direito neste trágico episódio da história
humana.
Assim, o artigo se inicia com o “testemunho”
do autor italiano quando de sua estada no campo
de extermínio, revelando, inclusive, o descrédito
da população quanto às práticas exercidas nos
respectivos campos.
Nesse primeiro movimento, o artigo apresenta
a relação entre o direito e a literatura, e, em especial,
a literatura de testemunho, a fim de demonstrar a
problematização quanto aos campos de concentração
e suas consequências epistemológicas no que diz
respeito à representação do homem e do direito
enquanto categorias jurídico-políticas, verificada no
“testemunho” de Primo Levi.
Avançando no texto, o segundo movimento
visa uma relação entre o testemunho e a memória,
no sentido de apresentar o homem àquele “animal”
capaz de prometer, no sentido de tornar possível
a disposição de si próprio, e, assim, responder
por si mesmo no futuro. A memória, em especial
a de Auschwitz, em termos históricos, políticos
e jurídicos, mostra-se semelhante a condição
epistemológica, em termos de saber jurídico acerca
da relação das categorias do humano, do político e
do jurídico.
No
terceiro
movimento,
dada
a
problematização construída em torno das categorias
jurídica e do humano, o artigo avança no intuito
de buscar sentido aos campos de concentração
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enquanto um espaço de exceção normativa,
identificando o “campo” tal qual uma zona ambígua
em termos representação e significado, em que se
verificam a existência de seres humanos que não
dispõem de direitos humanos, configurando, assim,
um paradoxo, demonstrando, ainda, a caracterização
dos campos de extermínio da figura mais extremada
desse paradoxo, fixando-o ao mesmo patamar de
um paradigma da atuação do jurídico-político na
sociedade contemporânea.
Ao final do artigo, há a abordagem quanto
ao papel do direito no que se refere aos campos de
concentração na sua forma espectral do estado de
exceção, apontando o direito, a partir do paradigma
da soberania, em que medida o dispositivo que opera
a partir da exceção em uma atuação de exclusão
do vivente do circuito jurídico e sua consequente
inclusão nos cálculos de poder.
No mais, cumpre, desde já, esclarecer que o
presente trabalho não tem por finalidade construir
uma (boa ou má) resposta para os questionamentos
levantados no texto, nem mesmo esgotar qualquer
discussão acerca da temática envolvida, mas, fazer
uma aproximação de toda experiência vivida
pelo autor italiano, expressada pela literatura de
testemunho, da violência sofrida na sua mais ampla
concepção.
1 O TESTEMUNHO: O DESCRÉDITO DA BARBÁRIE
E DO HORROR DO LAGER
A utilização da obra de Primo Levi, no
presente estudo, enquanto recurso literário, tem o
intuito de demonstrar em que medida a literatura
nos leva a questionar, em termos poéticos, ou seja, de
autorreflexão, sobre as categorias jurídicas e políticas
que promovem a definição do homem como sujeito
de direito, em um dos mais trágicos episódios da
história humana, a saber: os campos de extermínio
nazistas.
O movimento direito e literatura apresenta
interessantes contribuições e abordagens no que diz
respeito aos discursos e, em especial, ao discurso
normativo, no sentido de buscar uma abordagem da
lei por intermédio da literatura, a fim de alcançar a
compreensão do jurídico e sua linguagem (RAMIRO,
2012, p. 297).
Assim, segundo o Professor Roberto Bueno
(2011, p. 10):
A literatura é um instrumento promissor,
provavelmente mais do que a filosofia,
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quando temos em perspectiva um
processo de autorreferenciação. Essa
autorreferenciação deriva do processo de
reconstrução de nós próprios a partir de
nossa ocupação em reconstruir nossos
léxicos, algo que repetidamente se faz
necessário porque vivemos em situação de
contingência, vale dizer, transitoriedade ou
historicidade.

É nesse sentido, que a literatura, e sua
aproximação com o direito, se apresenta, conforme
as lições de Pietroforte (2002, p. 32), assim como
discurso poético que opera a partir de formas de
linguagem capazes de revelar a complexidade que
existe entre os que fazem a lei e os que a sofrem,
trazendo à tona toda a problemática acerca do sujeito
de direito vivenciada e “testemunhada” por Primo
Levi.
O debate acerca do sujeito de direito encontra
ecos na literatura, em uma autorreflexão, no sentido
de demonstrar, a partir da obra de Primo Levi, que o
titular dos direitos humanos não se afigura na mera
condição de ser humano, mas em uma circunstância
eminentemente política, no sentido de que a tutela
dos respectivos direitos exige a condição de sujeito
político, ou seja, de cidadão, apontando, assim,
o “campo” como a situação limite, e, portanto,
paradigmática, que define a titularidade de direitos
humanos e fundamentais, afastando toda e qualquer
ideia de que a natureza, ou, essencialidade, dentro de
uma perspectiva espaço temporal, seja capaz de fixar
a titularidade de direitos.
Assim, o “testemunho” de Primo Levi se
mostra fundamental na busca da constatação sobre
a identificação do “sujeito de direito” em uma
condição excepcional, onde o ordenamento jurídico,
apesar de vigente, encontra-se suspenso, dada a
impossibilidade de fixação, a priori, da sua condição
jurídica.
Do ponto de vista teórico há um consenso
de que a literatura de testemunho, utilizada na
presente pesquisa, associa-se diretamente sobre a
reflexão quanto a exclusão social, motivo pelo qual
os discursos críticos que estabelecem separações
rígidas entre a literatura e a história, podem ser
rediscutidos, em razão de uma integração necessária
que o testemunho, enquanto objeto de investigação,
solicita entre os campos das duas disciplinas
(GINZBURG, 2008).
A literatura de testemunho tem sua origem
no fenômeno jurídico, uma vez que remete
etimologicamente à voz que toma parte de um
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processo, em situação de impasse, e que pode
contribuir para desfazer uma dúvida (GINZBURG,
2008). Além disso, o termo testemunho, segundo
as lições de Seligmann (2003, 378), associa-se na
tradição da figura do mártir, o sobrevivente de uma
provação, que aponta, em ambos os casos, uma fala
em tensão com uma realidade conflitiva.
É nesse sentido que a obra de Primo Levi
apresenta um duro e chocante relato, não de
sobrevivência, mas de toda experiência vivida
no mais bárbaro dos campos de concentração da
segunda guerra mundial, qual seja, Auschwitz. O
testemunho, ou seja, o supertit1, desde as primeiras
classificações dos prisioneiros pelo estado nazista,
da subjugação nas viagens, da “existência” no Lager
(campo de concentração), do processo de destruição
da vida, que demonstra toda a problemática
envolvendo a relação entre o homem e o direito
como instrumento de gestão da vida social, a partir
de uma situação eminentemente paradoxal, a saber:
o campo2, que na presente pesquisa, é abordado pelos
campos de extermínio caracterizados em um espaço
de exceção normativa, a partir da aproximação entre
Direito e Literatura.
A temática proposta nos leva a questionar
a natureza humana, não só em uma extensão
conceitual, mas, em especial, em uma dimensão
ontológica, cabendo aqui a constatação do Professor
Oswaldo Giacoia Júnior, no que concerne ao
pensamento sobre a natureza humana, que nenhum
objeto corresponde a um sujeito genérico, cujas
disposições ontológicas tornar-se- iam efetivas, no
tempo e na história, ao longo de uma trajetória
progressiva virtualmente infinita, sobretudo na era
da dominação planetária da tecnociência, em que a
biologia molecular e a engenharia genética, tornamse paradigmas de racionalidade, instrumentalizando a
base somática da personalidade humana. (GIACOIA
JR., 2013, p. 21).
Sobre a barbárie nos campos de concentração
e da ignorância deliberada e descrédito sobre os
mesmos, Levi descreve que as notícias sobre os
campos nazistas eram vagas, e delineavam um
massacre de proporções tão amplas, de uma crueldade
tão extrema, de motivações tão intrincadas que o
1.

2.

O termo significa, conforme esclarecido por Giorgio Agamben (2008, p. 27),
etimologicamente, aquele que viveu algo, atravessou até o final um evento e,
pode, portanto, dar testemunho disso.
Segundo Giorgio Agamben, o campo se apresenta como forma legal daquilo
que não pode ter forma legal, ou seja, um espaço de exceção normativajurídica, onde se apresenta como dispositivo original ao qual o direito se
refere a vida e a inclui em si por meio de sua própria suspenção, revelando
uma relação que liga e, ao mesmo tempo, abandona o vivente ao direito,
apresentando-se, portanto, como um paradoxo (AGAMBEN, 2004, p. 12).

GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

público tendia a rejeitá-las em razão de seu próprio
absurdo (LEVI, 2004, p. 9).
A negação sobre o horror dos campos era
avisada, cinicamente, pelos próprios soldados SS aos
prisioneiros, conforme o relato de Simon Wisenthal:
“Seja qual for o fim desta guerra, a guerra
contra vocês nós já ganhamos; ninguém
restará para dar testemunho, mas, mesmo
que alguém escape, o mundo não lhe dará
crédito. Talvez hajam suspeitas, discussões,
investigações de historiadores, mas não
haverá certezas, porque destruiremos as
provas junto com vocês. E ainda que fiquem
algumas provas e sobreviva alguém, as
pessoas dirão que os fatos narrados são tão
monstruosos que não merecem confiança:
dirão que são exageros da propaganda aliada
e acreditaram em nós, que negaremos tudo, e
não em vocês. Nós é que ditaremos a história
dos Lager – campos de concentração. (Levi,
2004, p. 9).

Hannah Arendt, ao descrever sobre o
julgamento de Eichmann em Jerusalém, que uma das
testemunhas do julgamento relatou que as pessoas
se apresentavam voluntariamente para a deportação
de Theresienstadt para Auschwitz e denunciavam
“insanas” aquelas que tentavam lhes dizer a verdade
sobre o horror que lá ocorria (ARENDT, 1999, p.
135).
Salmen Lewental (apud AGAMBEN, 2008,
p. 20), um membro do Sonderkommando, confiou
seu testemunho em algumas pouquíssimas linhas,
que “nenhum ser humano pode imaginar como
ocorreram precisamente os acontecimentos, e,
de fato, é inimaginável que possam ser descritas
exatamente como aconteceram nossas experiências”.
A dimensão da violência e do horror perpetrado
nos Lager, conhecida apenas no testemunho, e até
hoje muitas vezes negado, extrapola os limites da
extensão física e psicológica do prisioneiro, na medida
em que, ao final do “processo”, a consequência é a
expropriação da vida do ser, de sua alma, ou seja, a
destruição do homem.
Em verdade, segundo a descrição do Professor
Roberto Bueno, a violência transforma, marca,
a violência profunda, esta enrudece, entorpece,
rudimentariza e paralisa, enquanto a violência
organizada descontrói e desfigura as subjetividades
humanas, e ao retirar-lhes suas próprias almas em
vida, tende a nadificá-las (BUENO, 2012, p. 471498). E, de igual modo expressa a voz emprestada
ao testemunho, “custou, levou tempo, mas vocês
alemães conseguiram” (LEVI, 1988). Tal destruição
tem a ver com a negação do homem perante si
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mesmo e os demais. A destruição física, ou seja, a do
corpo, é mera consequência de todo o processo.
1 É ISTO UM HOMEM?
Ao fazer o relato de sua experiência no
campo de concentração – Lager, Primo Levi, para
satisfazer uma necessidade pessoal e declarada de
libertação interior de todo o trauma vivido, que
jamais o abandonou em vida, inicia a obra É isto
um homem? com um poema de cunho sombrio, e
no mínimo perturbador, a fim de preparar o leitor
para uma experiência, infinitamente menor, mas
também traumática, de um relato, não apenas sobre
Auschwitz, mas principalmente, sobre o próprio
homem:
É isto um homem? Vocês que vivem seguros
em suas cálidas casas, vocês que, voltando
à noite, encontram comida quente e rostos
amigos, pensem bem se isto é um homem
que trabalha no meio do barro, que não
conhece paz, que luta por um pedaço de pão,
que morre por um sim ou por um não. Pensem
bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem
nome, sem mais força para lembrar, vazios os
olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno.
Pensem que isto aconteceu: eu lhe mando
estas palavras.
Gravem-nas em seus corações, estando em
casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar;
repitam-nas a seus filhos.
Ou, senão, desmorone-se a sua casa, a doença
os torne inválidos, os seus filhos virem o rosto
para não vê-los. (LEVI, 1988, p. 9-10).

O sedicioso questionamento, quase, senão
é, uma maldição, é o retrato do encontro do
autor com o homem lançado à margem de toda a
exceção, do sujeito desprovido não só dos bens
que lhe atribuem personalidade e dignidade, mas,
inclusive, do último fio capaz de conduzi-lo a uma
consciência minimamente moral, subjetiva, que o
individualiza e o distingui enquanto Ser vivente e
resultante de um processo fenomênico, ocasionando
a perda consciente do encontro do Ser, enquanto
indivíduo, com ele mesmo, e que gera um trauma
e uma negação quanto à identificação de Si no Ser,
um espelho que revela toda a sua constituição, o que
há de mais íntimo e individual, a causa de sua maior
vergonha, a nudez de toda a vida.
“É isto um homem? [...] Pensem que isto
aconteceu [...] Gravem-na em seus corações” [...].
É inegável a proposta lançada por Levi no que se
refere à memória da barbárie vivida; da memorização
traumática e irremediável que aflige sua alma mesmo
após a libertação, e que é causadora de sua maior
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culpa, a de ter sobrevivido, a de ter conhecido a mais
funda das dimensões do homem, no limiar entre o
homem e a mera vida, da nudez causada pela maior
violência possível, a expropriação da alma, e que é
causadora da lembrança, qual seja, a memória.
O encontro com o horror testemunhado por
Levi causa o trauma que gera a memória necessária
para que nos lembremos do que o homem é, e do
que ele pode se tornar, portanto, “vocês que vivem
seguros”, vocês que não experimentaram o horror
que a barbárie por causar, do que a barbárie pode
transformar, do que a violência pode descontruir,
“pensem que isto aconteceu, gravem-na em seus
corações”.
Nietzsche, em Para a genealogia da moral,
formula suas ficções heurísticas sobre a préhistória da hominização vinculando memória e
o esquecimento, com faculdades determinantes
do vir-a-ser humano. De acordo com o filósofo, o
hominídeo torna-se humano pela criação e uma
memória da vontade, escandindo as dimensões do
passado, presente e futuro, e tornando possível tanto
a previsão quanto a rememorização. A invenção da
memória provê as condições de possibilidade de uma
faculdade de simbolização, que arranca do bichohomem de sua condição de animal, ligada aos efeitos
atuais (presentes) da percepção sensível. O humano
é o único animal capaz de prometer, faculdade que
pressupõe uma memória da vontade, e esta, por sua
vez, torna possível dispor de si próprio, responder
por si mesmo no futuro. (Apud, GIACOIA JR.,
2013, p. 28).
“É isto um homem? [...] Pensem que isto
aconteceu [...] Gravem-na em seus corações” [...].
Cumpre-nos trazer, aqui, a questão levantada por
Oswaldo Giacoia Júnior (2013, p. 28) em Nietsche:
o humano como memória e como promessa, sobre a
criação dessa faculdade a partir da instrumentalização
da violência empregada contra o próprio homem,
associada a representação de valor, “como imprimir
algo nesse entendimento de instante, entendimento
em parte obtuso, em parte aturdido, nessa vivente
capacidade de esquecimento, de tal maneira que
permaneça presente? ”. Ou seja, como construir
uma memória futura, um entendimento valorativo,
diante da capacidade de esquecimento? Se valendo
das lições de Nietzsche, o filósofo brasileiro conclui
que para que algo permaneça na memória, grava-se-o
a fogo; somente quando o que não sessa de causar
dor permanece na memória. (GIACOIA JR., 2013,
p. 28-29).
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Segundo, ainda, o Professor Giacoia (2013, p.
29-30):
A tecnologia necessária para implantar a
própria memória da vontade consiste na
instrumentalização da dor – não se trata
meramente de providenciar que alguns
preceitos permaneçam na memória já dada,
ainda que apenas in potentia. Antes, o próprio
registro da memória veio-a-ser, e esse devir tem
bases psicológicas fisiológicas. Ele foi gravado a
fogo no sensorium do animal homem. Somente
por meio de uma dor que não cessa permanece
a memória, e assim torna-se possível que
algo inscreva-se, como preceito, nesse tecido
calcinado da memória humana. [...] Tais
constantes antropológicas condicionam a
humanitas do homo humano: uma memória
da vontade forjada à contracorrente da
poderosa força animal do esquecimento; e
uma capacidade de prometer, de fazer-se
responsável.

É diante dessa capacidade de esquecimento,
que o literato italiano esclarece que as recordações da
experiência testemunhada não estão escritas na pedra;
não só tendem a apagar com os anos, mas muitas
vezes se modificam ou mesmo aumentam, revelando,
assim, uma inconfiabilidade das recordações. Esta
escassa confiabilidade só será aplicada de modo
satisfatório quando soubermos em qual língua, em
qual alfabeto elas serão escritas, sobre qual material,
com qual instrumento. (LEVI, 2004, p. 19).
Portanto, o “desabafo” inicial de Levi, ao
questionar se é isto um homem, propõe uma
promessa; “vejam o que somos, vejam o que podemos
fazer; carreguem isso na memória, ou perderemos a
nossa própria alma ainda em vida”.
2 A AMBIGUIDADE DA VIOLÊNCIA: A ZONA
CINZENTA
A cor cinza indicada por Levi trata-se de uma
representação da vida do Lager, que nos anos vividos
no campo a vida tornou-se cinzenta. Simbolicamente,
a cor cinza também exerceu seu papel, afinal,
aproxima-nos à mesma que sombriamente emergia
das chaminés dos fornos crematórios nos campos de
concentração nazistas. Em ato sinistro subsequente
ao terror, encobria os campos de concentração e
jogava sob os parentes e amigos sobreviventes os
plúmbeos restos dos violentamente trucidados.
(BUENO, 2012, p. 471-498).
É diante dessa zona cinzenta que Levi descreve
que não eram simples as relações humanas no interior
do Lager, mas uma nebulosidade incompreensível,
cinzenta, não podendo reduzi-las a dois blocos, os
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das vítimas e dos opressores. Segundo o escritor, em
que lê (ou escreve) hoje a história do Lager é evidente
a tendência, ou melhor, a necessidade de dividir o
bem e o mal, de poder assumir um lado, de repetir o
gesto do Cristo no Juízo Universal: aqui os justos, lá
os réprobos. (LEVI, 2004, p. 32).
Giorgio Agamben, em sua obra O que resta
de Auschwitz (2008, p. 30-31), em análise à “zona
cinzenta”, classifica-a como
aquela da qual deriva a longa cadeia de
conjunções entre vítimas e algozes, em que o
oprimido se torna opressor e o carrasco, por
sua vez, aparece como vítima. Trata-se de
uma alquimia cinzenta, incessante, na qual
o bem e o mal e, como eles, todos os metais
da ética tradicional alcançaram o seu ponto
de fusão. Trata-se, portanto, de uma zona de
irresponsabilidade e de impotente judicandi,
que não se situa além do bem e do mal, mas
que esta, por assim dizer, aquém dos mesmos.
[...] Essa infame zona de irresponsabilidade
é o nosso primeiro círculo do qual confissão
alguma nos conseguirá arrancar e no qual,
minuto após minuto, é debulhada a lição
da temível banalidade do mal, que desafia as
palavras e pensamentos.

Essa violência, representada não só pela
cor cinza, mas, sobretudo pelos corpos e almas
massacrados pela vida no campo, representa, ao
mesmo tempo, o indizível da banalidade do mal,
nos moldes apresentados por Hannah Arendt, no
caso Eichmann, que, no Lager, se apresenta desde as
relações mais simples, pautadas na espera do afago
pelo seu igual em condição de oprimido, às mais
complexas, refletida na busca pela sobrevivência,
e, como um hiato, o sofrimento da mais profunda
violência representada pelas agressões dos mesmos
iguais. A chegada no Lager é marcada pela
ausência da ambiguidade entre os prisioneiros e
os aprisionadores, entre a vítima e o opressor, que,
apesar da terrível experiência do campo, haveria
um afago ao encontrar aquele que estava na mesma
condição de prisioneiro, de vítima, afago este
trazido pela leitura das relações, pela possibilidade
de encontrar um mundo terrível, mas decifrável
(LEVI, 2004, p. 32).
Sobre o ingresso no Lager, Primo Levi (2004,
p. 32-33) relata que:
[...] constituía um choque em razão da
surpresa que implicava. O mundo no qual
se precipitava decerto era terrível, mas
também indecifrável: não era conforme
nenhum modelo, o inimigo estava ao redor,
mas também dentro, o “nós” perdia seus
limites, os contendores não eram dois, não
se distinguia uma fronteira mas muitas vezes
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confusas, talvez inúmeras, separando cada um
do outro. Entrava-se esperando pelo menos a
solidariedade dos companheiros de desventura,
mas os aliados esperados, salvo casos especiais,
não existiam; existiam ao contrário mil
mônodas impermeáveis e, entre elas, uma luta
desesperada, oculta e contínua. Esta revelação
brusca, que se manifestava desde as primeiras
horas de cativeiro, muitas vezes sob a forma
imediata de uma agressão concêntrica por
parte daqueles em que se esperava encontrar
os futuros aliados, era tão dura que logo
derrubava a capacidade de resistir. Para muitos
foi mortal, indiretamente ou diretamente: é
difícil defender-se de um golpe para o qual
não se está preparado, qual seja, da violência
dos iguais em cativeiro.

do mesmo, daquele que se mostra igual em condição
de prisioneiro, de vítima,

Observa-se, assim, que toda a sistemática
do Lager é organizada no sentido de acabar com
toda e qualquer possibilidade de resistência de seus
“viventes”, na medida em que esses se deparam com
um “universo” indecifrável; visível aos olhos, mas
desprovido de qualquer sentido; impossibilitando
a continuidade da vida para além das ordens dos
SS, e de qualquer esboço de resistência, dada à
violência perpetrada pelos próprios prisioneiros, os
Sonderkommandos (unidades especiais compostas
pelos próprios prisioneiros “colaboradores”), não
apenas no ao âmbito material, ou seja, às suas
ordens, mas, sobretudo, na perspectiva moral, tendo
em vista a incapacidade de resistir ao desejo de estar
em condição privilegiada, ou seja, na condição de
agressor, onde a dor, a fome e a sede são, por assim
dizer, amenizadas, tornando-se, desta forma, um
sistema aquém do bem e mal, um mundo nebuloso,
opaco, cinza.
O destino normal de um prisioneiro era
apenas um: a morte. De modo macabro, encontravase escrito no portal de entrada de Auschwitz, Arbeit
macht frei (o trabalho liberta). De fato, ainda que
não se leve em conta o cansaço, os golpes, o frio,
as doenças, deve-se lembrar que a alimentação era
nitidamente insuficiente. Gastas em dois ou três
meses as reservas fisiológicas do organismo, a morte
por fome, ou por doenças causadas pela fome, era
um destino certo aos prisioneiros, que poderia ser
evitada, apenas, com um suplemento alimentar,
ou seja, com uma porção extra da ração alimentar,
e para obtê-lo era preciso um privilégio, grande ou
pequeno, em outras palavras, um modo astuto ou
violento, lícito ou ilícito de estar acima da norma do
campo (LEVI, 2004, p. 35).
Sim, a violência partia daqueles que ocupavam
o status de prisioneiro-funcionário, daquele que é, ao
mesmo tempo, vítima do sistema nazista e servidor

Cumpre destacar, que a condição de
prisioneiro privilegiado, acabava por atrair, quase que
necessariamente, aqueles prisioneiros que de algum
modo apresentavam alguma característica favorável
ao sistema, uma potencialidade de colaborador em
prol de uma possibilidade de sobrevivência (sobrevida
– vida além da norma do campo). Muitos buscavam
esse poder espontaneamente, esses eram os sádicos,
temidos no campo, uma vez que para eles a posição
de privilégio coincidia com a possibilidade de infligir
aos subordinados sofrimento e humilhação.
Os Sonderkommandos, nos dizeres de
Agamben, representa a figura extrema da zona
cinzenta, que é o campo de concentração, na medida
em que, conforme o testemunho de Primo Levi
(2004, p. 43), a esses, era atribuída a função da
gestão das câmaras de gás e dos fornos crematórios.
Toda a preparação, até a execução das mortes eram
atribuições dos Sonderkommandos. “Eles deviam
levar os prisioneiros nus à morte nas câmaras de gás
e manter a ordem entre os mesmos” (LEVI, 2004,
p. 43); “depois de arrastar para fora os cadáveres,
manchados de rosa e de verde, em razão do ácido
cianídrico, lavando-os com jatos de água; verificar
se os orifícios dos corpos não estavam escondidos
objetos preciosos” (AGAMBEN, 2008, p. 34);
“arrancar os dentes de ouro dos maxilares; cortar os
cabelos das mulheres” (LEVI, 2004, p. 43) “e laválos com cloreto de amônia; transportar depois os
cadáveres até os fornos crematórios; e, finalmente,
tirar as cinzas residuais dos fornos” (AGAMBEN,
2008, p. 34).
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que ao invés de pegar a mão, tranquilizalo, ensinar-lhe o caminho, se arroja sobre o
Zugang (novato), gritando ordens em uma
língua desconhecida e lhe golpeia o rosto.
Ele quer domá-lo, quer apagar a centelha
de dignidade que talvez o “novato” ainda
conserve, e que ele perdeu. O privilégio, por
definição, defende e protege o privilégio, de
modo que todo e qualquer sinal de reação,
pode levar a morte, uma vez que a resposta na
mesma moeda é uma transgressão intolerável,
e que só pode ocorre a um “novato” (LEVI
2004, p. 35).

Sobre esses Esquadrões, boatos vagos e
truncados já circulavam entre nós durante o
confinamento e foram confirmados mais tarde
[...], mas o horror intrínseco dessa condição
humana impôs a todos os testemunhos uma
espécie de pudor; por isso, ainda hoje é difícil
construir uma imagem do que “significava”
ser forçado a exercer esse ofício durante
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meses. [...]. Um deles declarou: “Ao fazer este
trabalho, ou se enlouquece no primeiro dia,
ou então se acostuma”. Mas outro disse: “Por
certo, teria podido matar-me ou me deixar
matar; mas eu queria sobreviver, para vingarme e para dar testemunho. Vocês não devem
acreditar que somos monstros: somos como
vocês, só que muito mais infelizes”. [...] Ter
concebido e organizado os Esquadrões foi o
delito mais demoníaco do nacional-socialismo
(LEVI, 2004, p.45).

Essa violência organizada, sistematizada, de
natureza tão sombria, que acabou por atingir não
só as dimensões físicas do corpo, mas, também,
no psicológico dos integrantes do campo, dado o
colapso moral vivenciado, subtraindo, assim, toda a
subjetividade humana, ocasionando a expropriação
da própria alma, ainda em vida, pois “os judeus é
quem deveriam por nos fornos os judeus, devia-se
demonstrar que os judeus, sub-raça, sub-homens,
se dobram a qualquer humilhação, inclusive a
destruição de si mesmos” (LEVI, 2004, p. 44).
Segundos as revelações de Levi, em ambos os
casos, quais sejam, aqueles que ocupam o status de
privilegiado para escapar da “solução final”, seja para
atendimento e satisfação de um sadismo, o poder é
concedido generosamente a quem esteja disposto a
reverenciar a autoridade hierárquica, conseguindo,
assim, uma promoção social inalcançada de outro
modo (LEVI, 2004, p. 35).
Há de se destacar, que a busca pelo privilégio
não ocorria apenas dentro do Lager, na medida em
que a busca pela salvação da “solução final” se dava,
também, fora dos campos de concentração, também
na figura dos Sonderkommandos, compostos por
“judeus colaboradores” do regime nazista, a fim de
salvar a si próprios da morte imediata, e os Conselhos
de Anciões Judeus, que de certo modo, atuaram no
sentido de “evitar” consequências mais ‘sérias’ do que
aquelas ocorridas (ARENDT, 1999, p. 106-107).
Ao descrever o julgamento de Eichmann em
Jerusalém, um dos oficiais do estado nazista, no que
toca a colaboração dos próprios judeus na “solução
final”, Hannah Arendt (1999, p. 133) relata que:
Eichmann contou que o fator mais potente para
acalmar a sua própria consciência foi o simples
fato de não ver ninguém, absolutamente
ninguém, efetivamente contrário à Solução
Final. Ele encontrou uma exceção [...]. Foi
na Hungria, quanto ele estava negociando
com o dr. Kastner a oferta de Himmler de
libertar um milhão de judeus em troca de
10 mil caminhões. Kastner, aparentemente
fortalecido pelo novo rumo das coisas, pediu
a Eichmann que parasse “os moinhos de
morte de Auschwitz”, e Eichmann respondeu
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que o faria “com o maior prazer”, mas que
infelizmente isso estava fora de sua alçada e
fora da alçada de seus superiores como de fato
estava. Evidentemente, ele não esperava que
os judeus compartilhassem o entusiasmo geral
por sua destruição, mas esperava um pouco
mais de complacência. Esperava – e recebeu,
a um ponto verdadeiramente extraordinário –
a cooperação deles. Isso era “evidentemente,
a pedra angular” de tudo o que se fazia
[...]. Não fosse a ajuda judaica no trabalho
administrativo e policial – o agrupamento em
Berlim foi [...] feito inteiramente pela polícia
judaica -, teria ocorrido ou o caos absoluto
ou uma drenagem extremamente significativa
do potencial humano alemão. (“Não há
dúvida de que, sem a cooperação das vítimas,
dificilmente teria sido possível para uns
poucos milhares de pessoas [...] ao longo de
todo o caminho para as suas mortes, os judeus
poloneses não viam mais do que um punhado
de alemães [...]”.

Veja-se, que a “extraordinária” e mortífera
sistemática administrativa e policial do estado
nazista imprimiu uma completa incapacidade
de resistência não só aos “ataques” dos SS, mas,
sobretudo da incapacidade de resistir ao próprio
sistema de funcionamento da maquinaria estatal
nazista, na medida em que a cooperação das
vítimas era exigida pela necessidade de salvarem a
si mesmos da morte, sob o argumento de amenizar
as atrocidades que “poderiam” ser cometidas. Ou
seja, a manutenção e continuidade do “moinho de
morte” do estado nazista era o constante privilégios
concedidos àqueles que contribuiriam com o
sistema, na qualidade de exceção, justificando,
desta forma, toda a regra envolvendo de liquidação
da “raça inferior”.
Ainda, quanto ao Conselho Judeu Central,
órgão de colaboração com o Estado Nazista, Hannah
Arendt descreve que os funcionários judeus, ao se
transformarem em instrumentos de assassinatos,
se sentiam semelhante a salvadores que “com cem
vítimas salvam mil pessoas, com mil salvavam 10
mil” (ARENDT, 1999, p. 135), de modo a se
convencerem de sua necessidade para não deixarem
a seleção a cargo do “destino cego”, na medida em
que utilizaram princípios sagrados como força guia
para a fraca mão humana que registra no papel o
nome de uma pessoa desconhecida e com isso decide
sobre sua vida ou sua morte (ARENDT,1999, p.
135).
Sobre a colaboração dos judeus ao extermínio
de seu próprio povo, Hannah Arendt (1999, p.
139), fazendo referência às testemunhas ouvidas no
julgamento de Eichmann, relata que:
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O fato bem conhecido de que o trabalho direto
dos centros de extermínio ficava usualmente
nas mãos dos comandos judeus foi justa e
cabalmente esclarecido pelas testemunhas de
acusação – como trabalhavam nas câmaras de
gás e nos crematórios, como eles arrancavam
os dentes de ouro e cortavam o cabelo dos
mortos, como eles cavavam os túmulos e os
desenterraram de novo para eliminar os traços
do assassinato em massa; como os técnicos
judeus haviam construído as câmaras de gás
em Theresienstadt, aonde a autonomia dos
judeus havia sido levada tão longe que até o
carrasco era judeu.

Observa-se, dessa forma, seja qual for à
circunstância do privilégio, a violência causada
pela ausência de sentido das relações, resultante da
incapacidade de análise das referências ao campo
simbólico ou do campo das estruturas significantes,
leva-nos a análise em termos de genealogia das relações
de força, implicando, assim, em desenvolvimento
estratégico, qual seja, da sobrevivência, ou da
satisfação de certos desejos.
Em análise às lições de Foucault, as relações no
Lager são relações de poder, e não de uma relação de
sentido (FOUCAULT, 2015, p. 41), o que implica,
no que se refere à violência das relações entre os
prisioneiros comuns, os prisioneiros privilegiados,
e os soldados SS, em uma violência sem sentido
para aquele que a sofre, cujo único significado,
diga-se, alheio a condição cognitiva do prisioneiro,
ou daquele que sofre a violência, diante de sua
incapacidade de atribuir sentido, é, exatamente,
destruir toda e qualquer capacidade de reação e luta
às relações de poder.
No que concerne às relações de poder, Foucault
descreve que o seu sentido é indefinidamente
o mesmo, o da dominação, onde se observa os
dominadores e os dominados. Homens dominam
uns aos outros, e assim nasce a diferença dos valores;
classes dominam classes, e assim nasce a ideia de
liberdade; homens se apoderam de coisas das quais
eles tem necessidade para viver, ele lhe impõe uma
duração que elas não têm, ou eles o assimilam pela
força, e assim nasce a lógica. (FOUCAULT, 2015,
p. 68).
A necessidade de se apoderar de uma porção
do poder sobre os demais corpos do Lager, dentro
de uma relação de domínio, é estabelecida pela
necessidade de sobrevivência, a partir da concessão
de ração extra de alimento, necessária à manutenção
mínima, ou mais prolongada, da existência do
próprio corpo.
Segue lecionando o autor francês:
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Nem a relação de dominação é mais uma
relação, nem o lugar onde ela se exerce é um
lugar. E é por isso precisamente que em cada
momento da história a dominação é fixada
em um ritual; ela impõe obrigações e direitos;
ela constitui cuidadosos procedimentos. Ela
estabelece marcas, grava lembranças nas coisas
e nos corpos; ela se torna responsável pelas
dívidas. Universo de regras que não é destinado
a adoçar, mas, ao contrário, de satisfazer a
violência. Seria um erro acreditar, segundo
esquema tradicional, que a guerra geral, se
esgotaria em suas próprias contradições, acaba
por renunciar à violência e aceita sua própria
supressão nas leis de paz civil. A regra é o prazer
calculado da obstinação, é o sangue prometido.
Ela permite reativar sem cessar o jogo da
dominação; ela põe em cena uma violência
meticulosamente repetida. O desejo da paz, a
doçura do compromisso, a aceitação tácita da
lei, longe de serem a grande conversão moral
ou o útil calculado que deram nascimento à
regra, são apenas seu resultado e propriamente
sua perversão: “Falta, consciência, o dever tem
sua emergência no direito de obrigação; e em
seu começo, como tudo o que é grande sobre a
terra, foi banhado em sangue”.
A humanidade não progride lentamente, de
combate em combate, até uma reciprocidade
universal, em que as regras substituíram
para sempre a guerra; ela instala cada uma
de suas violências em um sistema de regras
e prossegue, assim, de dominação em
dominação. (FOUCAULT, 2015, p. 68-69).

A análise de Foucault é fundamental à
compreensão da finalidade de todo o sistema
normativo do Lager, em especial o ritual de recepção
dos “novatos”, ou seja, da violência na chegada
dos prisioneiros ao campo, institucionalizada nas
normas do campo, cuja finalidade é expropriar toda
e qualquer capacidade de resistência na dominação,
e, assim, ao final de todo o processo, ou seja, do
ritual, o prisioneiro, seja ele comum ou privilegiado,
encontra-se completamente docilizado.
Ainda, é clara a crítica de Foucault sobre a
forma contratual da norma, crítica essa já lançada no
início do presente trabalho, sobre a forma contratual
vazia, desprovida de uma substância essencial. É
justamente a regra que permite que seja feita a
violência a violência e que outra dominação possa
dobrar aqueles que o dominam. Em si mesmas, as
regras são vazias, violentas, não finalizadas; são feitas
para servir a isto ou aquilo; elas podem ser burladas
ao sabor da vontade de uns ou de outros. O grande
jogo da história será de quem se apoderar das regras.
(FOUCAULT, 2015, p. 69).
Assim, o “cinza” da vivência no campo,
um ambiente infernal cujo sistema condiciona
ferreamente os comportamentos, na medida em que
em poucas semanas ou meses, as privações a que
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foram submetidos, os conduziram a condição de
pura sobrevivência, de luta cotidiana contra a fome,
o frio, a fadiga, o espancamento, o espaço para as
escolhas (especialmente para as escolhas morais)
estava reduzido ao nada. Ou seja, a barbárie e o
horror em sua mais ampla dimensão, consolidaram
a substância das normas do Lager, destruindo,
desta forma, toda e qualquer capacidade de reação,
não só da violência física, mas, da própria alma do
prisioneiro. Toda a sistemática do campo, ou seja, sua
estrutura (a)normal, exceptio, excepcional, implica
no desaparecimento do desconforto, do mal-estar
da submissão às condições do Lager, sobrevindo,
assim, o “costume”, que, segundo Levi (2004, p. 97),
“é um modo caridoso de dizer que a transformação
de seres humanos em animais já estava no meio do
caminho”, sendo esta transformação consolidada
na figura do muçulmano, uma outra representação
extrema do campo.
Ao testemunhar sobre os muçulmanos35, Levi
(1988, p. 132) descreve que são os
submersos, são eles a força do campo: a
multidão anônima, continuamente renovada
e sempre igual; já se apagou neles a centelha
divina, já estão tão vazios, que nem podem
realmente sofrer. Hesita-se chama-los de vivos;
hesita-se chamar de “morte” à sua morte, que
eles já nem temem, porque estão esgotados
demais para poder compreendê-la.

Os muçulmanos representam a transfiguração
consolidada, anteriormente mencionada, de seres
humanos em animais, resultante de toda sistemática
(a)normativa do Lager, que por sua vez, é causada pela
inútil crueldade do pudor violado que condicionava
a vida no campo.
Essa sombria, perversa e horrenda
consequência, não teria sido, segundo Levi, projetada
explicitamente, em nenhum nível de hierarquia
nazista, em nenhum documento ou “reunião de
trabalho, mas consequência lógica do sistema de
um regime desumano que difunde e estende sua
desumanidade em todas as direções” (LEVI, 2004,
p. 97), um mal banal, burocrático, “que não tem
profundidade, mas que pode destruir o mundo em
razão da incapacidade de pensar das pessoas, capaz de
espraiar-se pela superfície da terra como um fungo”
(LAFER, 2006, p. 26).
3.

Designação feita pelos veteranos do campo, dos fracos, os ineptos, os
destinados à seleção (LEVI, 1988, p. 129). Trata-se daqueles que em razão do
esgotamento físico e mental, dada as ínfimas rações alimentares, trabalhos
excessivos e doenças, macilento, cabisbaixo, de ombros curvados, em cujo o
rosto, em cujo olhar, não se possa ler o menor pensamento (LEVI, 1988, p. 132)
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3 O CAMPO COMO UM PARADOXO
NORMATIVO
Diante de todo o panorama até então
estabelecido, em especial, da existência de toda
uma estrutura sistemática que tenha proporcionado
a barbárie ora denunciada, capaz de ocasionar a
morte da alma antes do padecimento do corpo,
cumpre-nos questionar, em razão do objeto de
investigação da presente pesquisa, qual o papel
que o Direito, enquanto instrumento de tutela e
de garantias, desempenhou nesse trágico episódio
da história da humanidade? Ora, em que medida é
possível pensar a existência dos Lagers, ou seja, dos
campos de extermínio, concomitantemente com
a existência do Direito, em especial, dos Direitos
Humanos?
A fim de esclarecer a problemática apresentada,
há de se destacar que o estado nazista se consolidava
em um Estado de Direito, uma vez que, ao tempo
da ascensão do nazismo, e, ainda, dos campos de
extermínio, vigia a Constituição de Weimar, imposta
à Alemanha pelos próprios Aliados ao final da
Primeira Guerra Mundial.
Assim, tão logo o poder fora “entregue” a
partido nazista, Hitler promulgou o Decreto para
a proteção do povo e do Estado, que suspendia
os artigos da Constituição de Weimar relativos às
liberdades individuais, com fundamento na própria
constituição, tendo por fundamento legal o artigo
484, que previa a possibilidade de suspensão dos
direitos fundamentais nos casos em que a segurança
e a ordem pública estivessem ameaçadas.
Observa-se, nesse sentido, que os doze anos
em que o estado nazista esteve à frente do poder,
como regime totalitário, instaurado por meio do
estado de exceção, implica na conclusão paradoxal
de uma guerra civil legal, “onde há a permissão de
eliminação física não só dos adversários políticos,
mas, também, de categorias inteiras de cidadãos
4.

Artikel 48. Wenn ein Land die ihm nach der Reichsverfassung oder den
Reichsgesetzen obliegenden Pflichten nicht erfüllt, kann der Reichspräsident es
dazu mit Hilfe der bewaffneten Macht anhalten.
Der Reichspräsident kann wenn im Deutschen Reiche die öffentliche Sicherheit
und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen,
erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem
Zwecke darf er vorübergehend die in den Artikeln 114, 115, 117, 118, 123, 124
und 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Teil außer Kraft setzen
Von allen gemäß Abs. 1 oder Abs. dieses Artikels getroffenen Maßnahmen
hat der Reichspräsident unverzüglich dem Reichstag Kenntnis zu geben. Die
Maßnahmen sind auf Verlangen des Reichstags außer Kraft zu setzen. Bei
Gefahr im Verzuge kann die Landesregierung für ihr Gebiet einstweilige
Maßnahmen der in Abs.2 bezeichneten Art treffen. Die Maßnahmen sind auf
Verlangen des Reichspräsidenten oder des Reichstags außer Kraft zu setzen.

Das Nähere bestimmt ein Reichsgesetz.
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que, por qualquer razão pareçam não integráveis ao
sistema político” (AGAMBEN, 2004, p. 13).
Dessa forma, para trazer algum sentido aos
questionamentos anteriormente apresentados, há que
se destacar qual a significação que o campo representa
na discussão sobre a relação entre o jurídico-político.
Quanto a esse aspecto, identifica-se, desde já,
o campo enquanto forma legal daquilo que não pode
ter forma legal, ou seja, como espaço de exceção
normativa-jurídica, um dispositivo original ao qual
o direito se refere à vida e a inclui em si por meio
de sua própria suspenção, revelando uma relação
que liga e, ao mesmo tempo, abandona o vivente ao
direito (AGAMBEN, 2004, p. 12).
Giorgio Agamben propõe, com a definição
anteriormente mencionada, que o campo de
extermínio se apresenta como uma circunstância
ambígua, e, portanto, paradoxal, em que se observa
a vigência e a suspensão, diga-se, concomitante, da
norma jurídica, a qual se se revela pela aplicação
por sua desaplicação, e, consequentemente, em uma
exclusão includente do vivente.
A fim de exemplificar, Agamben esclarece que:
O significado imediatamente biopolítico do
estado de exceção como estrutura original em
que o direito inclui em si o vivente por meio
de sua própria suspensão aparece claramente na
“military order”, promulgada pelo presidente
dos Estados Unidos no dia 13 de novembro de
2001, e que autoriza a “indefinite detention” e
o processo perante as “military commissions”
(não confundir com os tribunais militares
previstos pelo direito da guerra) dos não
cidadãos suspeitos de envolvimento em
atividades terroristas. (AGAMBEN, 2004, p.
14).

Observa-se, claramente, no exemplo acima
transcrito, que a ordem política do Chefe de Estado
(Soberano), acaba por anular, radicalmente, todo o
estatuto jurídico do indivíduo, colocando-o, ainda, a
mercê do Estado, na medida em que esse, ao mesmo
tempo em que anula seus direitos políticos, pondo-o,
assim, para fora do circuito jurídico, o captura fora
do respectivo circuito, produzindo, dessa forma, uma
figura juridicamente inominável e inclassificável,
uma vez que não é mais possível classificá-lo, do
ponto de vista jurídico, como pessoa ou sujeito de
direito.
A partir dessa ideia, abre-se a problemática da
despersonalização jurídica dos judeus, que em sua
maioria compunham os campos de extermínio. Em
1935, duas medidas foram anunciadas pelo estado
nazista, em Nuremberg, tornando-se conhecido
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como as Leis de Nuremberg. A segunda dessas
medidas, a “Lei de cidadania do Reich”, declarou que
aqueles que não pertenciam à “raça ariana”, não eram
cidadãos para assuntos do Estado, ou seja, não eram
cidadãos do Reich. Veja-se que a respectiva medida
política-jurídica acaba, via de consequência, por
retirar dos judeus a qualidade de cidadãos, motivo
pelo qual não se aplicariam aos mesmos todo aparato
de garantias jurídicas do Reich.
A medida jurídico-política acima mencionada
revela que o estado nazista coloca aqueles que não
são considerados cidadãos do Reich, em uma zona
(espaço) indecifrável do ponto de vista jurídico, pois,
não sendo cidadãos, ou seja, não estando incluídos
em uma relação sujeito- Estado-nação, não há, via de
consequência a possibilidade de qualificação e tutela
jurídica de suas vidas, na medida em que não há mais
personalidade jurídica.
Diante do cenário apresentado, um
questionamento se mostra necessário à compreensão
do estado nazista como um Estado de Direito, e,
ainda, como os campos de extermínio existiram
concomitantemente com direito, a saber: qual a
legitimidade, jurídica, do chefe do executivo, em
editar as medidas que retiraram dos judeus a sua
condição de cidadão, e, consequentemente, sua
personalidade jurídica, ou seja, qual o fundamento
da autoridade política?
Observa-se que o questionamento apontado
exige uma problematização acerca do direito de
governar, e, em razão dos referenciais teóricos que
orientam o presente trabalho, há a necessidade
de revisitar uma das narrativas fundantes da
modernidade: a teoria do contrato social.
Como é sabido, esta matriz teórica
proporciona grande inteligibilidade da
política moderna, provendo o fundamento
e a legitimação para as relações de domínio,
as diferenças entre mando e obediência, que
constituem a base da soberania, do Direito
e do Estado. O mitologema do contrato,
empregado por Giorgio Agamben, indica
o atrelamento das categorias fundamentais
do pensamento político à figura do Estado,
entendido como organização jurídica da
civitas, como pacto de união e submissão.
(GIACOIA, 2014, p. 50).

É nesse ponto que Giorgio Agamben ataca o
mito do pacto social enquanto fundamento do direito
de governança, e, consequentemente, da autoridade
política. Nesse sentido, a relação entre o jurídico e
o político não encontram suas bases na proposta
do consentimento, ou seja, do contrato, antes o
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contrário, a figura matricial do relacionamento
jurídico-político originário é o bando5.
Agamben estabelece que somente é possível
pensar o instituto da pena, e, via de consequência,
da organização jurídica da sociedade (civitas), a
partir do paradoxo da exceção como estrutura e
verdade da norma, dada a relação necessária existente
entre direito, força e poder, pelo viés da soberania,
o que desabilita a interpretação prevalecente da
sociabilidade, mediante a admissão da violência
como fato jurídico primordial, fazendo por revelar
a estrutura originária na qual o direito se refere à
vida e a inclui em si mesmo através de sua própria
suspensão (AGAMBEN, 2002, p. 35).
Segundo Agamben (2002 p. 116), aquele que
foi posto sob o Bando é, então, remetido à própria
separação e, com isso, à mercê de quem o abandona,
sendo, ao mesmo tempo, excluído e incluído,
dispensado e, simultaneamente, capturado, fazendo
por concluir, no paradigma do jurídico-político,
pela possibilidade da expropriação das categorias e
atributos de qualificam o indivíduo enquanto homem
e cidadão, por intermédio de uma decisão soberana,
revelando a figurado do Homo Sacer, sendo esse o
condenado cuja a morte não constitui nem sacrifício
nem homicídio, portando aquele excluído tanto da
esfera do direito divino e do direito humano. Nesse
sentido, bando e exceptio exibem analogia estrutural,
pois na medida em que a exceção significa a captura
daquele que foi posto para fora do circuito de direito
próximo do banimento.
A relação de abandono é, de fato, tão ambígua,
que nada é mais difícil do que desligar-se dela.
O bando é essencialmente o poder de remeter
algo a si mesmo, ou seja, o poder de manterse em relação com um irrelato pressuposto. O
que foi posto em bando é remetido à própria
separação e, juntamente, entregue à mercê de
quem o abandona, ao mesmo tempo excluso
e incluso, dispensado e, simultaneamente,
capturado (AGAMBEN, 2002, p. 116).

Assim, o banimento seria um desligamento
subsequente ao descumprimento da obligatio, que
vincula os membros da comunidade às seus usos
e costumes, o qual traz consigo o sentido de que
a expulsão da esfera dos costumes, onde reinam a
5.

Segundo as lições do Professor Oswaldo Giacoia Júnior (2008), Bando é a
tradução portuguesa do termo alemão Bann, que significa o poder de governo,
a soberania, o direito de estatuir comandos e proibições, de impor e executar
penas; também o direito de banir. Como conceito, mantém íntima relação com
o instituto da Friedlosigkeit do antigo direito germânico e a correspondente
figura do Friedlos, que designam a condição daquele que, banido e proscrito,
está excluído da esfera de proteção do ordenamento jurídico da comunidade
de origem, e, portanto, impossibilitado de gozar do privilégio da paz assegurada
por esse ordenamento. Nesse sentido, o Friedlos é o sem paz, o exposto às
forças da natureza e à violência arbitrária de quem quer que seja.
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ordem e a paz. O bando corresponde à condição do
“sem-paz”, àquele que é colocado para fora da lei,
condição esta que coloca o infrator à exposição da
violência e ao arbítrio das forças naturais e humanas
(NIETZSCHE, 2009, p. 78-79).
O que é colocado em questão, a partir da
relação estrutural entre bando e exceção (exceptio,
ex capere, ‘capturar fora’), é toda a proposta de
fundamentação do direito, no Estado Moderno,
fundada no pacto de submissão, pois, em um exercício
hermenêutico mais aprofundado, a fim de darmos
conta da problemática levantada no presente debate,
teremos que deixar de considerar as declarações de
direitos fundamentais como proclamação de valores
ternos e metajurídicos, para dar conta de sua função
histórica real, como dispositivo de inserção da vida no
campo de incidência da decisão soberana. Inclui-se
ao o dogma da sacralidade da vida que, sob a forma
das declarações de direitos do homem e do cidadão,
que inspira as constituições republicanas (GIACÓIA,
2014, p. 51).
Ora, se de fato o que define a soberania é a
prerrogativa (normativa) de decidir sobre a suspensão
do ordenamento jurídico-estatal, então o soberano
é, num primeiro momento de análise, aquele a
quem a lei se aplica por suspensão de sua aplicação;
soberano é aquele que, por força de uma prerrogativa
constitucional, pode decretar a suspensão total ou
parcial da constituição dos direitos e garantias nela
consolidados. Trata-se, portanto, da suspensão da
ordem jurídica por intermédio de uma decisão política
(GIACÓIA, 2014, p. 51), possibilitando, portanto, a
suspensão da garantia dos direitos do homem e do
cidadão, conforme, inclusive, as proposições de Carl
Schmitt6 quanto à soberania, inserindo, assim, o
indivíduo, que era sujeito de direito, na vida nua, ou
seja, a vida desqualificada, tal qual ocorreu com os
prisioneiros dos campos de concentração.
Essa discussão torna-se tão séria e, ainda mais
emergente, à medida que se entende os direitos do
homem e do cidadão em uma perspectiva de direitos
inalienáveis, imprescritíveis, posto que encontram
fundamento na própria concepção de homem e
na concepção de soberania nacional, da ideia de
emancipação de um povo no sentido de atribuir a ele
às questões do governo.
Essa “linha de força” na apreciação e avaliação
dos campos de concentração - no passado e no
6.

Quanto ao conceito de soberania em Carl Schmitt, sugestiona-se a leitura do
texto Teologia Política, posto que, muito embora o problema da soberania
tenha uma relação direta com a presente discussão, não constitui objeto de
análise, em específico, da presente pesquisa.
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presente - aponta à necessidade de verificação dos
mecanismos que possibilitam a existência de espaços
desprovidos de regulamentação normativa, ou seja,
espaços de exceção, que acabam por proporcionar
figuras como o muçulmano, o Homo Sacer7, a vida
matável.
Hannah Arendt, revela, de maneira pontual,
que a problemática do estado de exceção relacionase, diretamente, com a perda de um espaço de
pertencimento, de modo que a “calamidade dos
que não têm direitos não decorre do fato de terem
sido privados da vida, da liberdade, ou da procura
da felicidade, nem da igualdade perante a lei ou da
liberdade de opinião, mas do fato de não pertencerem
a qualquer comunidade” (ARENDT, 2012. p. 402).
Em leitura minuciosa, o Professor Ricardo
Fonseca identifica os passos de Agamben a partir do
projeto de Hannah Arendt quanto à necessidade, em
termos de tutela jurídica, do pertencimento a uma
comunidade política, ou seja, na existência do Estado
como garante e “força pública”, na medida que os
direitos devem ser aferidos, numa relação indivíduoEstado- nação, sem intermediários (FONSECA,
2011, 285).
Ou seja: o sujeito tem direitos enquanto
pertencente a um determinado Estado- Nação,
que o protege a partir das garantias e direitos
estabelecidos em seus documentos jurídicos
(derivados de sua soberania). O que faz com
que surja inevitavelmente a indagação sobre
como fica a tutela dos direitos daqueles (que
se tornam cada vez mais numerosos ao longo
do século XX), que não estão sob a proteção
de nenhum Estado-Nação (FONSECA, 2011,
p. 286).

Nesse sentido, o campo de concentração é o
resultado do confisco da cidadania e nacionalidade,
transformando a vida de seus internos em vida
desqualificada, “vida nua”, já que nenhuma tutela
jurídica se mostra possível, resultando, apenas, em
objeto de poder, do resultado da biopolítica, da
estrutura política de governo (FONSECA, 2011,
286).
Tendo em vista que estrutura primária do
Estado moderno exige o pertencimento a certa
comunidade política, qualificando, dessa forma, o
vivente em pessoa, sendo assim, titular de direitos
reconhecidamente garantidos pela ordem jurídica,
7.
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Trata-se da figura do Homem sacro é, portanto, aquele que o povo julgou
por um delito; e não é lícito sacrificá-lo, mas quem o mata não será
condenado por homicídio; na verdade, na primeira lei tribunícia se adverte
que ‘se alguém matar aquele que por plebiscito é sacro, não será considerado
homicida’. Disso advém que um homem malvado ou impuro costuma ser
chamado sacro (AGAMBEN, 2002, p. 196).

aquele que não é reconhecido como tal, ou seja, que
foi excluído da comunidade política, encontra-se
incluído em uma zona (espaço) de anormalidade,
revelando, dessa forma, a ação da exclusão includente,
ou seja, do estado de exceção que se afigura nos
campos de concentração.
A barbárie vivenciada na segunda guerra
mundial, com os campos de extermínio, revela- se
na figura mais extrema do estado de exceção, e que
é resultado da assunção do poder na função de gerir
a vida via dispositivo, em especial, o dispositivo
jurídico enquanto garantidor e força pública da
tutela da vida coletiva, o que revela o paradoxo do
direito como instrumento de gestão e organização da
vida social, uma vez que a “regra” existe em razão de
sua exceção.
CONCLUSÃO
A segunda guerra mundial apresenta-se como
um acontecimento paradigmático na história da
humanidade, em especial quanto à discussão sobre o
Homem, o jurídico e o político, a partir dos campos
de concentração.
Em grande medida, a pesquisa demonstra a
impossibilidade de separação do direito da política,
de modo que, o campo de concentração (espaço
de exceção), é o resultado desse liminar, dessa zona
de indecidibilidade entre o direito e a política,
eliminando, dessa forma, toda e qualquer tentativa
de explicação dos fenômenos humanos a partir de
arguições sectárias que acabam, necessariamente,
desprezando o contexto integral da história.
Assim, a existência de “Auschwitz” enquanto
fenômeno histórico revela a fragilidade do debate
acerca da atuação jurídica e política contemporâneas,
quanto à fundamentação do direito e da política pela
dignidade da pessoa humana, na medida em que há
uma relação íntima e necessária entre a definição
(decisão política) sobre o que de direito, a aplicação
do direito, e, ainda, a própria suspensão do direito,
evidenciando, a impossibilidade de reconhecimento
de um conteúdo substancial jurídico por si mesmo,
pautado na ideia de essência ou natureza humana,
firmando o entendimento já anunciado por Hannah
Arendt sobre o fim dos direitos humanos.
Ora, considerando a necessidade de
pertencimento do vivente à comunidade política
(Estado) para que o mesmo possa estar submetido a
uma ordem jurídica, e, assim, adquirir personalidade
jurídica, o direito enquanto garantidor das condições
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entendidas como “necessárias a uma vida digna”,
encontra um elemento essencialmente político, a
saber: a cidadania, pondo em cheque a proposta dos
direitos humanos como direitos inatos e inalienáveis,
na medida em que passa a ser possível a existência
de seres humanos que não pertencem a nenhuma
comunidade política, o que é evidenciado na figura
dos refugiados e dos apátridas, condições estas
se assemelham a dos prisioneiros dos campos de
concentração. Observa-se, assim, um Ser Humano
que não tem direitos humanos, por não estar
submetido a nenhum Estado-nação, estando, assim,
inserido dentro de um estado de exceção.
A ressignificação do fundamento da autoridade
política que estrutura os Estados modernos, a partir
do instituto do bando, em contraposição ao mito
do contrato, numa inversão radical da tradição
jus filosófica, permite a identificação, paradoxal,
da exceção, como estrutura e verdade da norma,
uma imbricação, necessária, entre direito, força
e poder pelo viés da soberania; o que desabilita a
interpretação prevalente e recorrente da existência
de uma substância normativa, fundada na natureza
humana, legítima e aplicável em si mesma.
À luz dessa relação, o campo de concentração,
na forma da exceção, define-se a partir de uma
“estrutura originária na qual o direito se refere à vida,
e a inclui em si através de sua própria suspensão”
(AGAMBEN, 2002, p. 35), fazendo por concluir
que o campo, de forma espectral, é o resultado da
operação do direito e da política via dispositivo.
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RESUMO
O presente artigo traz uma análise, através
de dados, da violência de gêneros em nosso país e
principalmente no Estado do Paraná. Além de apontar
a alteração feita em 2015 no Código Penal, tendo o
Feminicídio como enfoque principal, há também no
decorrer da pesquisa, um cuidado diferenciado na
questão dos direitos da personalidade no combate a
esse tipo de violência, principalmente na aplicação
dos príncipios da dignidade da pessoa humana e da
igualdade. Vale ressaltar que, foi relatado um estudo
de caso concreto, ocorrido no ano de 2018, tornando
assim indispensável para que esse estudo alcançasse o
êxito esperado.
PALAVRAS-CHAVE

Feminicídio; gêneros; violência.

ABSTRACT
This article presents an analysis, through data,
of gender violence in our country and especially in the
state of Paraná. Besides pointing to the amendment
made in 2015 in the Penal Code, with Feminicide
as its main focus, there is also during the research, a
differentiated care in the question of personality rights
in the fight against this type of violence, especially in the
application of the principles of dignity. of the human

person and equality. It is noteworthy that a concrete
case study, reported in 2018, was reported, thus making
it indispensable for this study to achieve the expected
success.
KEY WORDS

Feminicide; genres; violence.

INTRODUÇÃO
Em um contexto histórico, a violência de
gêneros teve seu advento antes mesmo da civilização.
As mulheres no passado, eram vistas como objeto de
submissão masculina, sendo que, com o passar dos
anos, a luta pelos direitos femininos não impediu
que, atualmente, tornar-se-ia mais comum essa
prática, alavancando assim, a taxa de criminalidade
contra grupos específicos de nossa sociedade.
De primeiro momento, no Brasil, a caminhada
no combate à violência contra as mulheres tornouse pública no dia 22 de setembro de 2006 quando
entrou em vigor a Lei Maria da Penha, que dá um
tratamento especial as vítimas que sofrem violência
doméstica de seus parceiros. Entretanto, a sociedade,
até o ano de 2015, tratava as mortes cometidas
contra o sexo feminino como uma extensão da Lei
acima citada. Foi a partir deste mesmo ano que
houve a promulgação de uma alteração no Código
Penal, em sua Parte Especial, sendo apresentado
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um tratamento isolado para casos de homicídios
que fossem cometidos pela simples condição de ser
mulher, resultando assim, a modificação no artigo
121 intitulado como Feminicídio.
Essa prática pode ser claramente entendida
como uma ideia de controle e/ou de posse que o
homem, parceiro ou não, presume-se ter sobre alguém
do sexo oposto, seja repreendendo a intimidade,
sexualidade e a integridade física e emocional da
mulher; por práticas de violência sexual resultantes
em morte; através de aniquilamento da personalidade
feminina; mediante extirpação ou deturpação de seu
corpo; oprimindo a dignidade da vítima através da
humilhação, sujeitando-a a flagelação ou a métodos
desumanos ou infames, e com isso, ferindo os
direitos fundamentais assegurados pelo artigo 5º da
Constituição Federal de 1988.
Além de analisar os dados e casos ocorridos
em nosso país, a ênfase deste trabalho se dará em
fatos sucedidos especificamente no estado do Paraná,
por meios de exames de informações, pesquisas
bibliográficas e comparativos de abrangência nacional
e estadual. Por fim, o estudo se dará em consonância
com os direitos da personalidade, principalmente
com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e
da Igualdade, que serão os alicerces principais para o
triunfo do presente artigo.
1 VIOLÊNCIA NO BRASIL
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Para dar início a reflexão acerca do tema, é de
suma importância entender a origem e o significado
do termo violência no cenário brasileiro. Essa
expressão originou-se por meio do vocábulo latim
violentia, que pode ser compreendido como o ato
de violar outrem ou a si mesmo. (MODENA,
2016). Sua definição é complexa em decorrência
da existência de vários elementos que, ao exceder
os limites legais, sociais, culturais ou ideológicos,
venham modificar as relações existentes na
sociedade.
Vale destacar que, “a violência implica
para quem a produz ao mesmo tempo forças de
vida e de destruição” (ANSERMET, 2003), pois,
adentrando na história da evolução da sociedade,
os conflitos já estavam presentes desde a época
do descobrimento de terras pelo mundo, e com
isso, o uso de ações rígidas tornou-se cada vez
mais forte para possuir o objeto de interesse de
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ambas as partes. Atualmente, os índices nacionais
apresentados durante o decorrer do artigo pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
e pela Secretaria de Estado e Segurança Pública
(SESP) são alarmantes.
É possível observar que, em todos os
ambientes de convívio, seja familiar, educacional
ou profissional, há uma grande intolerância que,
na maioria dos casos, teve seu início nas primeiras
relações interpessoais (com parentes próximos), o
que reflete e muito no cenário violento que se tem.
Vale destacar que, fatores patológicos por exemplo,
são agravantes para estudar afundo os índices e
as formas de violência. Entretanto, é de suma
importância ressaltar que, “a percepção do limite
e do sofrimento causado pela violência é o que vai
caracterizar um ato como violento ou não, sempre
variando de acordo com o contexto histórico”
(ANDRADE, 2011).
Pode-se citar a existência de diferentes formas
de violência em nosso meio social, por exemplo, o
preconceito, seja ele social, religioso, sexual, racial
e/ou cultural; o bullying; o moral; o patrimonial;
o intrafamiliar, enfim, eles decorrem quando uma
pessoa ou um grupo determinado age com vontade e
consciência da força física ou do poder de intimidar,
agredir e sujeitar outros indivíduos, privando os
de sua autonomia e direitos legais, provocando
uma lesão psicológica, emocional, déficit de
desenvolvimento, física ou até mesmo resultar em
óbito. (SILVA, 2019).
Levando-se em consideração tudo o que foi
relatado, pode-se partir do pressuposto de que, há
várias formas e maneiras de se gerar violência, seja por
meio de agressões táteis ou psíquicas, ou mediante
o cometimento de um crime contra outrem.
A concomitância existente entre a hostilidade
resultando na alta da criminalidade, vai além das
experiências de vida de quem cometeu tal ação.
Pode-se enfatizar também que, aspectos políticos
contribuem generosamente para que se torne cada
vez mais comum esse quadro assustador que vem
ganhando cada vez mais espaço e força na realidade
brasileira. (MODENA, 2016).
É indispensável fazer menção a este assunto,
pois, as crises econômicas e político-sociais decorrem
da falta de cuidado dos governantes para com os
seus governados. A pobreza, a fome, o desemprego,
a superlotação nos polos urbanos, são algumas das
motivações socioeconômicas que levam os indivíduos
a ingressarem no universo criminal.
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1.2 TAXAS DE CRIMINALIDADE NO BRASIL

2 VIOLÊNCIA DE GÊNEROS

O tema em questão elenca um dos maiores
questionamentos de políticas públicas no Brasil.
O controle desta problemática exige uma geração
de pesquisas e ponderações delineados em índices,
com o propósito de que se possa apresentar atuações
cautelares eficientes como ferramenta para findar
essa prática delituosa.
Segundo o IPEA, o aumento dos crimes de
homicídio nas cidades mais violentas do país está
correlacionado com a expansão do tráfico de drogas
e conflito entre facções criminosas. No ano de 2017,
por exemplo, foi apresentado pelo IPEA que, a taxa
de delitos cometidos contra a vida foi a maior da
história, pois, houve 65.602 casos registrados de
homicídio, o que resulta em cerca de 31,6 casos para
cada 100 mil habitantes. (ATLAS DA VIOLÊNCIA,
2019).
É importante ressaltar que, 72,4% dos casos
citados acima, foram cometidos com arma de fogo,
mesmo com o Estatuto do desarmamento, esse
tipo de ferramenta ainda é muito utilizado. Já em
relação a desigualdade racial, 75,5% das vítimas
eram negras. Segundo a 13ª edição do relatório anual
Índice Global da Paz (GPI), vasta análise produzida
pelo Instituto de Economia e Paz, divulgada no
primeiro semestre do corrente ano, traz que o Brasil
está na 116º colocação dos países mais pacificados,
onde a classificação decorre de estudos de condições
favoráveis ou não para progredir ou regredir no
cenário de combate a violência no mundo. “Esses
fatores são chamados de paz positiva: bons níveis
de governança, baixos níveis de corrupção e um
ambiente saudável para os negócios” (KILLELEA,
2019).
Os dados dos cinco primeiros meses do ano
de 2019 apresentaram uma queda de 22% em
comparação com o ano anterior. A cada 100 mil
habitantes no Brasil, 3.521 crimes violentos foram
praticados no mês de maio do corrente ano (no
estado do Paraná, ocorreram 163 casos no mesmo
período em análise). Como patamar nacional, foram
registradas 17.900 mortes violentas. Em 2018, no
mesmo período, ocorreram 23.015 óbitos da mesma
natureza. Dois estados tiveram quedas significantes,
que foram o Ceará e o Sergipe, ambos da região
Nordeste. Entretanto, três tiveram aumento em
seus índices, o Piauí, Tocantins e Roraima (regiões
Nordeste e Norte, respectivamente). (MONITOR
DA VIOLÊNCIA, 2019).

2.1 CONCEITO
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Para o desenvolver do presente artigo, deve-se
entender o que se refere a terminologia gênero. O
termo vem do latim genus, que pode ser facilmente
entendido como tipo, descendência, origem. Sua
utilização é tradicionalmente ligada para distinguir o
masculino, o feminino e o neutro.
O gênero pode ser definido como uma
construção social e histórica de caráter
relacional, configurada a partir das significações
e da simbolização cultural de diferenças
anatômicas entre homens e mulheres. [...]
implica o estabelecimento de relações, papeis e
identidades ativamente construídas por sujeitos
ao longo de suas vidas, em nossas sociedades,
historicamente produzindo e reproduzindo
relações de desigualdade social e de dominação/
subordinação. (BARREDA, 1992).

Pois bem, o retrospecto histórico da sociedade
traz consigo a visão superficial do que venha a ser
esse tipo de violência. Não está presente apenas em
lesões do tipo físico, mas em todo aspecto psíquicoemocional que o (a) agressor (a) venha praticar contra
uma pessoa do sexo oposto, podendo ser crianças,
adolescentes, jovens ou adultos.
Como já mencionado, o objeto deste
estudo refere-se a criminalidade cometida contra
a figura feminina e seus direitos pessoais, em com
isso, evidenciamos diferentes formas hostis que
se enquadram nesse aspecto, como por exemplo,
violência doméstica, homicídio (que a partir de
2015 passou a ser identificado como feminicídio),
tortura, pressão psicológica, violência obstétrica e
sexual, bullying, enfim, o cenário de convívio social
se mostra cada dia mais intolerante em relação aos
cidadãos com gêneros distintos ao dos ofensores. vale
ressaltar que, segundo SAFFIOTI (1994) a violência
não existe apenas enquanto fato concreto, mas
também como ameaça.
Outro ponto de destaque é mencionar que
os papéis impostos às mulheres e aos homens,
consolidados ao longo da história e reforçados
pelo patriarcado e sua ideologia, induzem relações
violentas entre os sexos. (TELES; MELO, 2002).
A forma de como a superioridade e autoridade
eram pré-dispostas nos meios familiares, fez com
que a sociedade formasse o conceito ultrapassado
de domínio masculino correlacionado com a
subordinação forçada de aceite feminino diante de
situações diversas.
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Em outras palavras, significa dizer que a
desigualdade é estrutural. Ou seja, social,
histórica e culturalmente a sociedade designa
às mulheres um lugar de submissão e menor
poder em relação aos homens. Qualquer outro
fator – o desemprego, o alcoolismo, o ciúme, o
comportamento da mulher, seu jeito de vestir
ou exercer sua sexualidade – não são causas,
mas justificativas socialmente aceitas para que
as mulheres continuem a sofrer violência.
(PASINATO, 2018).

Portanto, também podemos conceituar esse
termo frisando que, a violência de gênero engloba as
diferentes formas de violência praticadas no âmbito
das relações de gênero, não só a violência praticada
por homens contra mulheres, mas também a
violência entre mulheres e a violência entre homens.
(BRITO, 2013).
2.2 DADOS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO BRASIL

É indispensável relatar que, o levantamento
de dados realizado e divulgado em nosso país mais
recente foi no ano de 2017. As pesquisas dedicaramse aos públicos LGBT+ e feminino. As informações
apresentadas pelo Mapa da Violência de Gênero
trazem que, “quem sofre o maior percentual de lesão
à integridade física no Brasil são mulheres, com
aproximadamente 67% das vítimas. ” (MAPA DA
VIOLÊNCIA DE GÊNERO, 2019).
Em uma análise temporal de 10 anos (entre
2007 e 2017) “os casos registrados foram de 4.936
– sendo 13 vítimas por dia – de mulheres mortas
no ano de 2017, tendo maior predominância nas
regiões norte e nordeste”. Em um comparativo feito
entre os crimes desta natureza, fazendo menção ao
local de residência destas vítimas, houve diminuição
nos casos fora do cenário parental e aumento nos
que ocorrem dentro do seio familiar. Por outro
lado, “os números em relação aos transgêneros e aos
integrantes da comunidade LGBT+ resultaram em
cerca de 269.876 casos, ou seja, uma média de 225
ocorrências praticadas diariamente. ” (ATLAS DA
VIOLÊNCIA, 2019).
“O Mato Grosso do Sul foi o estado que
se encontrou a maior taxa de violência de gêneros
contra esse grupo, enquanto que o Nordeste teve
o menor índice comparado a nível nacional. ” Em
relação à homicídios, o Sistema de Informações sobre
Mortalidade – a SIM/DATA SUS – entre os anos
de 1996 a 2016, onde sofre uma atualização no mês
de setembro do corrente ano, traz em seu teor que,
“92% dos assassinatos que resultaram em morte no
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ano de 2016 (último da divulgação dos números),
as vítimas foram do sexo masculino, porém, 68%
deste índice foram negros. Logo, em relação ao sexo
feminino, o fator racial se sobressai, sendo 64% de
óbitos entre mulheres. “ (MAPA DA VIOLÊNCIA
DE GÊNERO, 2019).
3 FEMINICÍDIO
3.1 CONCEITO

A terminologia feminicídio pode ser
compreendida como um dos tipos de homicídio
qualificado que é praticado contra pessoas do sexo
feminino por dois motivos, seja pelo simples fato
da vítima ser mulher (discriminação de gênero), ou
decorrente de violência doméstica ou sexual.
Trata-se de um crime de ódio. O conceito
surgiu na década de 1970 com o fim de
reconhecer e dar visibilidade à discriminação,
opressão, desigualdade e violência sistemática
contra as mulheres, que, em sua forma mais
aguda, culmina na morte. Essa forma de
assassinato não constitui um evento isolado e
nem repentino ou inesperado; ao contrário, faz
parte de um processo contínuo de violências,
cujas raízes misóginas caracterizam o uso de
violência extrema. Inclui uma vasta gama de
abusos, desde verbais, físicos e sexuais, como
o estupro, e diversas formas de mutilação e de
barbárie. (MENICUCCI, 2016).

A alteração no Código Penal de 1940 se
deu por meio da Lei nº 13.104 de 09 de março de
2015, conhecida como Lei do Feminicídio, que
foi inserido no artigo 121 como qualificador do
crime de homicídio. Entretanto, nesta lei não se
enquadra qualquer assassinato de mulher. Somente
se enquadrará se for motivado por
violência doméstica ou familiar - quando
o crime resulta da violência doméstica ou
é praticado junto a ela, ou seja, quando
o homicida é um familiar da vítima ou já
manteve algum tipo de laço afetivo com ela.
[...] ou menosprezo ou discriminação contra a
condição da mulher - quando o crime resulta
da discriminação de gênero, manifestada pela
misoginia e pela objetificação da mulher.
(PORFÍRIO – 2019).

Há também um terceiro tipo denominado
como reprodutivo, pois, como o aborto é
criminalizado em alguns países – inclusive no Brasil
– as práticas caseiras e clandestinas, quando resulta
em mortes, é possível classificá-las como feminicídio.
Segundo informações da ONU (Organização das
Nações Unidas), de cada dez mulheres, sete são
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violentadas ou serão em algum momento de sua
vida, e a cada seis horas, uma mulher é vítima de
feminicidio no mundo.
O maior índice de concentração dessa prática
é nos países africanos e americanos. (G1, 2018).
O fator de maior relevância para essa realidade é
cultural, principalmente em países que tem seus
próprios costumes assegurados por sua legislação.
Vale salientar que, o Brasil ocupa no ranking mundial
da violência contra a mulher a quinta posição, e com
esse alto índice de criminalidade, há uma urgência
gritante de medidas rígidas de políticas públicas para
sanar o aumento desses dados e exige-se eficácia das
entidades para garantir que a igualdade imposta
na CF venha surtir efeito na sociedade. (UOL
EDUCAÇÃO, 2019).
Segundo o Atlas da Violência (2019), só
em 2017 foram registrados mais de 60 mil casos
de estupros em nosso país. Por outro lado, a visão
cultural dos brasileiros diante deste tema é de
conformismo, pois, a mulher ainda é vista como
objeto em nossa sociedade, resultando assim, em
ocorrências mais gravosas desta prática criminosa. A
violência contra mulheres é uma construção social,
resultado da desigualdade de força nas relações de
poder entre homens e mulheres. É criada nas relações
sociais e reproduzida pela sociedade. (GASMAN,
2014).
3.2 FEMINICÍDIO NO BRASIL

Em um breve retrospecto histórico, desde
o século XIX, as leis que regiam o nosso país eram
severas quanto aos direitos femininos. A legislação era
ríspida e suas punições cruéis (principalmente com as
adúlteras), resultando até em execuções das mesmas.
Além disso, para defender a sua honra, os homens
que flagravam suas esposas em ações extraconjugais e
posteriormente cometiam um delito, ao ser julgados
pela justiça de nosso país eram absolvidos da culpa
por alegarem que a prática foi “por amor” à vítima.
Essa prática se prolongou até a metade do século
seguinte. Entre idas e vindas ao longo dos anos, só no
ano de 2015 que foi promulgado uma lei que tratava
diretamente casos de homicídio feminino.
Como mencionado anteriormente, a Lei que
complementa o Código Penal em vigência no nosso
país é a 13.104, que trata de mudanças em dois
momentos, tanto nos crimes contra a vida quanto nos
hediondos, pois, o homicídio qualificado somente
passou a elencar o rol de crimes hediondos com a Lei
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nº 8.930/1994, que veio a ser alterada após o caso
Daniella Perez, que foi brutalmente assassinada no
ano de 1992 pelo também ator Guilherme Pádua.
Com isso, Deborah Diniz12, professorada Faculdade
de Direito da Universidade de Brasília (UnB),
antropóloga e pesquisadora da Anis – Instituto de
Bioética destaca que,
o feminicídio pode ser entendido como
um novo tipo penal, ou seja, aquilo que
está registrado na lei brasileira como uma
qualificadora do crime de homicídio. Mas, ele
pode ser entendido também no sentido mais
amplo, no seu aspecto sociológico e histórico.
Nesse sentido, feminicídio é uma palavra nova,
criada para falar de algo que é persistente e ao
mesmo tempo terrível: que as mulheres sofrem
violência ao ponto de morrerem. (DINIZ,
2016).

No ranking mundial apresentada pelo
ACNUDH – Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Direitos Humanos -, o Brasil encontra-se
como o quinto país mais violento do mundo, ou seja,
a média diária de homicídios de mulheres são de 13
vítimas. Vale ressaltar que, esse tipo de prática deriva
do resultado final do crime de violência doméstica
ou da misoginia e discriminação de gênero (pode ser
sexual ou física). Porém, a doutrina brasileira traz
consigo os tipos e conceitos de feminicídio, que se
divide em,
Íntimo, não íntimo e por conexão.
Por feminicídio
íntimo
entende aquele
cometido por homens com os quais
a vítima tem ou teve uma relação íntima,
familiar, de convivência ou afins.
O
feminicídio não íntimo é aquele cometido por
homens com os quais a vítima não tinha
relações
íntimas, familiares
ou
de
convivência. O feminicídio por conexão é
aquele em que uma mulher é assassinada
porque se encontrava na ‘linha de tiro’ de
um homem que tentava matar outra mulher,
o que pode acontecer na aberratio ictus. ”
(PEREIRA, 2015).

É de suma importância frisar que, por ser
uma das espécies de homicídio qualificado, qualquer
pessoa – do sexo feminino ou masculino - pode
ser sujeito ativo, ou seja, que por ventura venham
ocorrer dentro das relações hetero e homoafetivas.
Para que possa ocorrer o feminicídio é preciso [...]
que o sujeito passivo seja uma mulher, e que o crime
tenha sido cometido por razões da sua condição
de sexo feminino. (GRECO, 2017). Assim, podese observar que, uma explicação plausível e de
fácil entendimento para essa crescente espécie de
violência está na formação da nossa sociedade, pois,
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segundo apontamento da advogada criminalista
Clarissa Nunes, da Associação Brasileira de Juristas
pela Democracia (ABJD), somos um país que
não trabalha sua memória, por isso a gente tende
a ignorar como se deu a formação da mulher na
sociedade brasileira. Falamos de mulheres que foram
escravizadas, estupradas e tratadas como mercadoria
durante muito tempo. E, por não trabalharmos
nossa história, ela se repete tragicamente. A
cultura de violência contra as mulheres é enraizada
principalmente na questão econômica. Mulheres
que até há pouco tempo eram escravizadas e hoje
desempenham trabalhos informais na sociedade.
(NUNES, 2019).
A discussão deste tema é de extrema
importância nos âmbitos familiares, sociais e
profissionais. A disseminação do ódio gratuito está
tomando proporções cada vez mais avassaladoras.
As políticas públicas a cada dia que passa tornam-se
menos eficazes. A sociedade carece de uma aplicação
mais firme das autoridades, não só em crimes contra
mulheres, mas no combate a violência como um
todo.
3.3 FEMINICÍDIO NO PARANÁ

Pode-se dizer que, o feminicídio é o ponto
final de uma violência que percorre um longo
período no tempo. São estágios diversos que uma
vítima sofre até o ápice decisivo, que pode ser a
tentativa de morte, ou o óbito. Mesmo com os
legisladores buscando implantar normas cada vez
mais ríspidas, o alto índice de mortalidade feminina
(tanto de crianças, jovens e adultas) faz com que a
sociedade olhe o cenário judiciário brasileiro como
sendo falho. Entretanto, não se pode minimizar e
tão pouco excluir a responsabilidade que o Estado
tem para com as medidas cabíveis para os autores de
crimes contra qualquer cidadão do nosso país.
É nítido que, com o passar dos dias, as
pessoas tornam-se inibidas perante as punições
instauradas pelo governo. O Estado do Paraná, em
decorrência dos casos que repercutiram nacional e
internacionalmente, vem reforçando e auxiliando
vítimas de práticas abusivas a denunciarem e
consequentemente ofertar medidas protetivas para as
mesmas.
Confiança, promessas de amor eterno e
relacionamentos abusivos, são as formas mais
usuais que mulheres acabam tornando-se vítimas
de homens que, posteriormente venham agredi-las
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física, moral e emocionalmente, resultando até em
morte. A nossa sociedade é radical e antiquada ao
apresentar a figura feminina como um ser submisso a
imagem masculina. A CF em seus primeiros artigos,
vem solidificar principalmente o respeito à dignidade
da pessoa humana e a igualdade entre todos, sem
distinção alguma. Só no ano de 2018, dezenas de
mulheres foram mortas em nosso estado vítimas de
violência de gênero. É chocante e ao mesmo tempo
assustador saber que houve um aumento significativo
de 48% desta prática absurda. (CBN CURITIBA,
2019).
Por todo o país, diariamente, os folhetins
jornalísticos noticiam a dura realidade que estamos
enfrentando. São casos em que parceiros (as),
motivados (a) por ciúmes ou simplesmente por não
aceitarem o fim do relacionamento, agride a moral,
a índole e os direitos da padecente, sem mencionar
os inúmeros casos e um que envolvem crianças, que
acabam sendo o alvo da vingança de seus pais, mães,
ou parentes próximos. (G1 PARANÁ, 2019). A
intolerância e crueldade vem tomando proporções
cada vez maiores e mais intensas.
Segundo o levantamento da SESP – Secretaria
de Estado e Segurança Pública -, foram registrados
em nosso estado no ano de 2018, 162 casos de
homicídio feminino, sendo que 61 foram motivados
pelo simples fato da vítima ser do sexo feminino. Já
o MP-PR ofereceu 143 Denúncias no mesmo ano, e
ainda, desde a classificação do crime de feminicídio,
foram ofertadas 589 denúncias. No ano de 2015, no
ranking nacional que trazia o número de homicídios
de mulheres, o Paraná ocupo o terceiro lugar. (CBN
CURITIBA, 2019).
3.3.1 CASO CONCRETO: ESTUDO DE CASO

O Paraná, atualmente, vem sendo o cenário
de crimes que chocam a sociedade principalmente
pelas formas brutais com que as vítimas são mortas.
A escolha em descrever esse caso, além da repercussão
que teve, retrata muito bem a realidade que muitas
famílias vêm enfrentando. Vale ressaltar que, o fato
relatado motivou o Poder Legislativo do estado à
implementar no calendário de eventos oficiais um
dia direcionado especialmente para a luta ao combate
ao feminicídio.
O presente fato ocorreu no dia 22 de julho do
ano de 2018, por volta de 02 horas da manhã, na cidade
de Guarapuava, estado do Paraná. A vítima, uma
advogada de 29 anos, foi agredida pelo seu cônjuge,
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e as cenas foram gravadas pelo circuito de segurança
do prédio em que o casal residia. Essa violência
resultou na morte da jovem que foi arremessada da
sacada do 4º andar. Durante o namoro, o rapaz não
apresentava sinais de um comportamento agressivo.
Entretanto, no ano de 2013, com o casamento, os
sinais de um relacionamento abusivo começaram
a aparecer. Mudaram-se para o exterior, onde foi o
início das primeiras agressões que a moça começou a
sofrer. (G1 PARANÁ, 2019).
Informações de pessoas próximas ao casal,
qualquer ação que o mesmo não concordava ou
aceitava já era motivo para a mudança de atitude
do homem. Vale ressaltar que, com o passar do
tempo, a vítima surgia com hematomas da violência
que sofria. Todas as vezes que alguém próximo
questionava sobre as marcas nos braços da mesma,
ela desconversava por medo do que futuramente
pudesse vir a acontecer. Como em todos os casos,
ela sempre tentava o divórcio, mas, o agressor pedia
“mais uma chance” e “jurava que iria mudar”, além
de chorar e frisar que a amava. Ela relacionava a
mudança de humor dele com o uso excessivo de
anabolizantes.
Testemunhas afirmaram que, a discussão
entre o casal iniciou-se em um bar em que estavam.
Ao retornarem para a casa, em frente ao prédio
que viviam, as câmeras de segurança gravaram as
primeiras agressões físicas que a vítima sofreu, se
estendendo pela garagem, onde sofreu um “mataleão”, ficando imobilizada por alguns minutos,
e o rapaz desferiu chutes e ao levantá-la do chão,
a mesma tentou fugir das agressões. Ao adentrar
no elevador, a moça também tentou se esquivar,
mas sem sucesso. Foram as últimas imagens com
vida dela. Vizinhos disseram em seus depoimentos
que ouviram ela pedir por socorro diversas vezes
enquanto discutiam.
Por volta das 02:57 horas, a vítima
“acidentalmente” caiu da sacada. Imediatamente
o agressor foi até onde estava o corpo da vítima e
levou-o de volta para o apartamento. Imediatamente,
nas imagens gravadas, o jovem aparece com uma
camisa limpa, apagando o que seria os vestígios do
crime. Após isso, ele fugiu em seu carro em sentido
ao Paraguai, e só as 03:08 a polícia chegou no prédio
do casal. Os sinais subentendidos pelas investigações
foram de que o rapaz de 32 anos forjou um acidente
automotivo durante a fuga da cena do crime e por
motivos emocionais, em decorrência do suposto
suicídio da mulher.
110

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

Ao ser detido pela polícia, após o acidente
de carro, em seu depoimento, o rapaz negou as
agressões e a todo momento afirmou o amor que
sentia pela vítima. E ainda disse que a mesma
teria se atirado da sacada do apartamento deles. O
resultado apresentado pela perícia do Instituto de
Criminalística confirmou que a moça sofreu uma
fratura no pescoço, característico de estrangulamento.
O MP-PR denunciou o agressor pelo crime de
homicídio com quatro qualificadoras, entre elas o de
feminicídio.
Ele também foi acusado por fraude processual
devido a alteração na cena do crime e por perpetuar o
cárcere privado da vítima. O acusado irá a júri popular
em decorrência dos crimes já mencionados acima.
Este caso teve repercussão nacional e internacional
pelo requinte de crueldade durante toda a execução.
O Projeto de Lei de nº 92/2019, apresentado
pela Deputada Estadual Cristina Silvestri (PPS), e
sancionado no dia 25 de junho de 2019, pelo atual
governador do estado, torna a data da morte da
advogada como o Dia do Combate ao Feminicídio
no Paraná. A aprovação ocorreu em primeiro turno
de votação, e o teor da lei também inclui esse dia
no Calendário Oficial de Eventos do estado. Podese dizer que este projeto é uma espécie de garantia
de que pelo menos um dia seja direcionado para as
lutas de conscientização e aplicabilidade rígida de
políticas públicas para a conscientização da sociedade
paranaense.
4 OS DIREITOS NA PERSONALIDADE NO
COMBATE A VIOLÊNCIA DE GÊNEROS
Os direitos da personalidade correspondem
principalmente às pessoas humanas em cada
conjunto fulcral e dinâmicas sociáveis, além de
equiparar-se a um valor fundamental, desde o
próprio corpo, que é a conjuntura essencial
de tudo o que somos, pensamos, sentimos
e a forma com que agimos. O Código Civil
de 2002, traz que, são intransmissíveis e
irrenunciáveis (exceto os casos previstos em lei)
o direito que todo indivíduo tem de reger, além
de seu corpo, o seu nome, imagem, aparência
ou qualquer outro ponto constitutivo de sua
identidade.

Estão relativamente ligados à promoção do
cidadão na defesa de sua dignidade e essência. A
proteção envolve os aspectos psíquicos do indivíduo,
além de sua integridade física, moral e intelectual,
desde a sua concepção até sua morte. (TARTUCE,
2018). Esses direitos são subjetivos, ou seja, contestam
os efeitos erga omnes (que se aplicam a todos). Além
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disso, são através deles que os indivíduos defendem
sua vida, sua integridade, liberdade, sociabilidade,
honra, enfim, todos os direitos assegurados pela
Carta Magna.
O reconhecimento dos direitos da
personalidade como categoria de direito
subjetivo é relativamente recente, porém
sua tutela jurídica já existia na Antiguidade,
punindo ofensas físicas e morais à pessoa, [...]
mas foi a Declaração dos Direitos de 1789 que
impulsionou a defesa dos direitos individuais
e a valorização da pessoa humana da liberdade
do cidadão. (DINIZ, 2012).

Além disso, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, traz no teor de seu artigo 12,
que ninguém será sujeito à interferência em sua
vida privada, em sua família, em seu lar ou em
sua correspondência, nem a ataque à sua honra e
reputação. Todo ser humano tem direito à proteção
de lei contra tais interferências ou ataques. (DUDH,
1948). Vale ressaltar que, o Estado, através da CF/88,
tem autonomia para proteger que os direitos de cada
indivíduo sejam respeitado.
[...] as liberdades públicas constituem, na
verdade, o núcleo dos direitos fundamentais.
Dessa forma, na ordem constitucional
brasileira coíbe-se qualquer discriminação
atentatória dos direitos e liberdades
fundamentais, conforme preleciona o art.
5º, XLI, da Constituição Federal de 1988.
(GAMA, 2006).

Como ponto norteador para o direito, a
Constituição traz logo em seu artigo 1° o que é
conhecido como princípios fundamentais, e, entre
eles, no inciso III, apresenta a Dignidade da Pessoa
Humana. Este elemento pode ser brevemente
compreendido como um conjunto de princípios
e valores que tem a função de garantir que cada
cidadão tenha seus direitos respeitados pelo Estado.
(LENZI, 2019). O objetivo principal é, de modo
geral, a garantia do bem-estar dos indivíduos.
Visa ser cumprido pelo Estado por intermédio
da ação de seus governos, além de abranger condições
essenciais para que uma pessoa tenha uma vida
digna, com seus direitos, deveres e valores morais
devidamente respeitados. E é exatamente por esta
razão que a dignidade da pessoa humana é admitida
como fundamental pela CF/88.
Já o Princípio da Igualdade (ou Isonomia) é
universal nas Constituições de diversos países, pois,
traz como significado principal a afirmação de que
todos são iguais perante a lei, independentemente de
fatores econômicos e/ou sociais. Este princípio se
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

subdivide em dois aspectos, formal e material. O
primeiro faz referência ao que está previsto em lei,
ou seja, o Estado tem autonomia para garantir que
tais direitos e deveres sejam cumpridos por todos,
sem exceção. Na CF/88 está elencada no artigo
5º, caput. O segundo, é o princípio real, que trata
como desiguais quem necessita desse tratamento.
Por exemplo, as pessoas com deficiência, pois, este
princípio visa banir as desigualdades injustas e
desnecessárias.
CONCLUSÃO
Diante do que foi exposto, pode-se analisar
alguns pontos para que minimize a violência no Brasil
como um todo. É de suma importância entender
que, a responsabilidade para que se finde essa prática
em nosso país, se subdivide entre o Estado e a
sociedade. Atitudes mais rígidas e políticas públicas
mais eficazes, amenizariam essa taxa crescente em
nosso dia a dia.
Aplicar e preservar o que constam nas leis que
regem o bem estar da população como um todo, já
contribuiría consideravelmente como pontapé para
o combate, não só ao feminicídio, mas a violência
de forma geral. Entretanto, a sociedade também
tem papel fundamental para o êxito desta redução.
Aceitar e respeitar as normas pré-dispostas na
legislação vigente é um dever de todos. O artigo 5º
da CF/88 já é um garantidor dos direitos que cada
pessoa tem, da mesma forma que apresenta também
os deveres pré-estabelecidos.
Visando reforçar as normas de ordem pública,
a inserção de novos incisos qualificadores no artigo
121 do Código Penal, veio como uma ferramenta
de reforço ativo juntamente com a lei que trata da
violência doméstica (Lei Maria da Penha), para
mostrar para a sociedade que, novas medidas estão
sendo tomadas para minorar o índice real dos casos
de violência que envolvem pessoas do sexo feminino
(tanto adultos quanto crianças), além de ser uma
alternativa para que os agressores sejam punidos
eficaciamente.
Com isso, os princípios denominados
de fundamentais reforça toda a discussão para
prevenção da violência brasileira. Todas as mulheres
e homens, legalmente, são iguais na obtenção de
direitos e deveres como cidadãos do estado brasileiro.
Entratanto, a sociedade ainda carecesse de entender
e praticar o que as normas legais trazem. Grande
influência vem dos anos de submissão vivida pelo
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público feminino no períoodo histórico que vivemos.
A independência e autonomia ainda é recente, em
relação há tempos que já se findaram.
Temos um sistema prisional soberbado, cidades
superlotadas, além de uma sociedade doente e cada
vez mais intolerante, e um sistema governamental
precário e sem preparo, o que contribui e muito
para que as leis sejam menos efetivas e as taxas de
criminalidades cresçam. Portanto, a imposição
governamental em conjunto com a conscientização
do meio social, além da eficácia mais firme das leis
para que haja baixa nos dados estatísticos seria uma
das medidas mais emergentes que precisamos.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo buscar
estabelecer parâmetros acerca da possibilidade
de se responsabilizar criminalmente o indivíduo
portador de transtorno da personalidade antissocial.
A proposta desse trabalho consiste em explorar o
transtorno da personalidade antissocial e seus efeitos
comportamentais, mostrando que esse transtorno
possui implicações capazes de excluir a imputabilidade
penal do indivíduo. O estudo pretende, ainda,
analisar criticamente a punibilidade dos psicopatas na
justiça criminal brasileira e sugerir alternativas para
a mudança do atual panorama nacional, tendo em
vista a inexistência de homogeneidade nas decisões
judiciais quanto à sanção penal mais adequada a ser
a eles aplicada.
PALAVRAS-CHAVE

Transtorno da personalidade antissocial; Imputabilidade Penal;
Sanção Penal; Punibilidade.

ABSTRACT
The principal aim of this article is to
estabilish parameters concerning the possibility of
holding the individual with Antisocial Personality
Disorder responsible for the practice of crimes. This
paper’s propose consists in exploring the Antisocial
Personality Disorder and its behavioral effects,
showing that the disorder has implications which

are able to exclude the criminal imputability of
the individual. The study also intends to analyze,
critically, the psychopath’s punibility in brazilian’s
criminal justice and sugests alternatives for the
national situation’s change, considering that there
isn’t homogeneity in the judicial decisions concerning
the adequate criminal sanction to be applied to
psychopaths.
KEYWORDS

Antisocial Personality Disorder; Criminal Imputability; Criminal
Sanction; Punibility.

INTRODUÇÃO
Indivíduos com transtorno da personalidade
antissocial possuem como principais características
comportamentais a incapacidade de seguir
normas sociais, rejeição da disciplina e autoridade,
impulsividade,
egocentrismo,
egoísmo,
irresponsabilidade, não tolerância a frustrações
e incapacidade de sentir remorso ou empatia.
Apresentam um baixo limiar para a deflagração de
agressividade e violência e, por isso, tal transtorno é
frequentemente associado à prática de delitos.
No entanto, no tocante à responsabilização
do psicopata na esfera do Direito Penal, há de se
mencionar que sua capacidade de culpabilidade
ainda não é um tema pacificado. Além de
divergências doutrinárias, a atuação do judiciário
perante os psicopatas também não é unânime.
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Alguns juízes defendem a inimputabilidade ou semiimputabilidade do indivíduo, devendo ser aplicada
medida de segurança, outros, por sua vez, entendem
serem os psicopatas imputáveis, merecendo o
rigorismo da pena. A presente situação evidencia
excessiva arbitrariedade do magistrado no momento
da aplicação da pena ao agente infrator e atenta
frontalmente contra a segurança jurídica que deveria
permear a persecução penal.
A partir disso, o presente trabalho se inicia
com uma análise das características da personalidade
psicopática, do diagnóstico do transtorno e
estudo de suas possíveis causas. Pretende-se, pois,
examinar as características anatômicas, psíquicas
e comportamentais dos indivíduos portadores do
transtorno da personalidade antissocial, e evidenciar
os fatores etiológicos que determinam a psicopatia.
Em um segundo momento, a finalidade da
pesquisa se desloca para a análise do conceito de
culpabilidade e dos pressupostos essenciais à sua
configuração. O enfoque se dará na compreensão
dos conceitos jurídicos de delito, culpabilidade e
imputabilidade penal e na análise das causas de
exclusão da imputabilidade penal.
Por fim, buscar-se-á analisar se o transtorno da
personalidade antissocial possui implicações capazes
de excluir a imputabilidade penal do indivíduo e,
consequentemente, sua culpabilidade. A definição
exata da capacidade de culpabilidade do portador
do transtorno possibilitará a realização de análise
crítica acerca do tratamento jurídico adequado aos
psicopatas.
O estudo sobre a imputabilidade penal dos
psicopatas se baseou no método lógico abstrato,
inerente à dogmática penal. A apreciação do objeto
de estudo tornou necessário o exame de obras e
artigos referentes às áreas da medicina e psicologia,
tendo em vista a essencialidade dessas para a análise
de elementos normativos extrajurídicos presentes
nos dispositivos penais estudados. Ademais, foi
utilizado, para a análise das características da
personalidade psicopática e das causas etiológicas do
transtorno, o método empírico, a partir da coleta de
dados estatísticos previamente fornecidos por fontes
fidedignas
Ainda, realizou-se uma análise da legislação
concernente à categoria penal da culpabilidade
e da construção dogmática em torno da referida
legislação. Para tanto, foi utilizado o método lógicosistemático, o qual propiciou uma análise global
dos dispositivos normativos concernentes ao tema.
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Por fim, finalizou-se o estudo buscando analisar
criticamente a imputabilidade penal dos indivíduos
portadores do transtorno da personalidade
antissocial, e a possibilidade de se culpabilizar esses
agentes pela prática de atos típicos e ilícitos. Para
tanto, utilizou-se o método dedutivo.
1 PSICOPATIA
A psicopatia é considerada uma anomalia
do desenvolvimento psíquico e da saúde mental do
indivíduo. O portador desse transtorno apresenta
uma desarmonia da afetividade e excitabilidade,
além de uma integração prejudicada entre impulsos,
atitudes e condutas. Cleckley, citado por Rogério
Henriques, refere-se à psicopatia como uma forma de
doença mental que não apresenta os típicos sintomas
de psicose (CLECKLEY, 1941 apud HENRIQUES,
2009, p. 2).
Cumpre ressaltar que a psicopatia não é
oficialmente listada no DSM (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders) e nem no
CID (Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde),
todavia as características que a compõem estão
listadas sob o nome de Transtorno da Personalidade
Antissocial, no DSM, e Transtorno da Personalidade
Dissocial, no CID. Tais nomes são frequentemente
utilizados como sinônimos de psicopatia.
Nesse cenário, consta no Manual Diagnóstico
e Estatístico de Doenças Mentais (2004):
“ (...) a expressão (transtorno antissocial da
personalidade) é reservada para indivíduos
que estão basicamente sem socializar e cujos
padrões de conduta lhes levam a contínuos
conflitos com a sociedade. São incapazes
de uma lealdade relevante com indivíduos,
grupos e valores sociais. São extremamente
egoístas, insensíveis, irresponsáveis, impulsivos
e incapazes de se sentir culpados e de aprender
algo da experiência do castigo. Seu nível de
tolerância de frustrações é baixo. Inclinamse a culpabilizar os outros ou a racionalizar
(justificar) de modo plausível a própria
conduta”.

Já o CID conceitua a personalidade dissocial
como
(...) transtorno de personalidade caracterizado
por um desprezo das obrigações sociais, falta
de empatia para com os outros. Há um
desvio considerável entre o comportamento
e as normas sociais estabelecidas. O
comportamento não é facilmente modificado
pelas experiências adversas, inclusive pelas
punições. Existe uma baixa tolerância à
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frustração e um baixo limiar de descarga da
agressividade, inclusive da violência. Existe
uma tendência a culpar os outros ou a fornecer
racionalizações plausíveis para explicar um
comportamento que leva o sujeito a entrar em
conflito com a sociedade”

Percebe-se que os critérios que caracterizam
o TPAS (Transtorno Antissocial de Personalidade)
e o Transtorno da Personalidade Dissocial são
comportamentais. O diagnóstico da doença
é realizado, principalmente, com base em
comportamentos objetivos apresentados pelos
indivíduos portadores do transtorno.
1.1 CARACTERÍSTICAS E DIAGNÓSTICO

De acordo com Abdalla-Filho, Chalub e
Taborda (2004, p. 205), o transtorno é caracterizado
pelos seguintes aspectos: indiferença e insensibilidade
diante dos sentimentos alheios; atitude persistente
de irresponsabilidade e desprezo por normas, regras
e obrigações sociais estabelecidas; baixa tolerância
à frustração; baixo limiar para a deflagração da
violência e grande dificuldade de aprender com a
experiência ou punição.
Harvey Cleckley, em seu livro “A máscara
da Sanidade” foi um dos primeiros estudiosos a
apresentar uma concepção da psicopatia. O trabalho
de Cleckley serviu como base para que Robert
Hare, um dos principais especialistas no transtorno,
criasse o Psycopathy Checklist (PCL). O PCL é um
instrumento que permite diagnosticar, por meio de
uma série de parâmetros, a condição psicopática, e,
apesar de, muitas vezes, a utilização de uma única
medida gerar incorreções, é a medida padrão utilizada
para avaliar a presença do transtorno psicopático.
O PCL é uma lista composta por 20 itens ou
sintomas. No diagnóstico do indivíduo, cada item é
avaliado em uma escala de pontos, que varia de 0 a 2.
A avaliação 0 indica a ausência do sintoma, 1 indica
a possível presença do sintoma e 2 indica a presença
certa do sintoma. O resultado se dá pela soma dos
pontos de todos os 20 itens.
Os itens na escala PCL estão organizados
em dois grupos, chamados fatores. O fator 1 está
precipuamente relacionado à vida interpessoal e afetiva
do agente. Já o fator 2 se refere ao comportamento do
indivíduo, especialmente no que diz respeito ao seu
estilo de vida. Existem, ainda, três itens que não se
enquadram em nenhum desses fatores.
O fator 1 é composto pelos seguintes sintomas:
1. Lábia, charme superficial; 2. Senso grandioso de
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auto estima; 3. Mentira patológica; 4. Ausência de
remorso ou culpa; 5. Afeto superficial; 6. Crueldade/
falta de empatia; 7. Falha em aceitar responsabilidade
pelas próprias ações; 8. Ludibriador/manipulador.
Já o fator 2 é composto por 9 itens: 1. Falta de
objetivos de longo prazo; 2. Impulsividade; 3.
Irresponsabilidade; 4. Necessidade de estimulação;
5. Estilo de vida parasita; 6. Controle deficiente de
comportamento; 7. Problemas comportamentais
precoces; 8. Delinquência juvenil; 9. Revogação da
liberdade condicional. Os itens que não se encaixam
em nenhum dos fatores são: comportamento sexual
promíscuo, versatilidade criminal e grande número
de relações conjugais de curta duração (HUSS,
2011, p. 94).
Quanto aos resultados, de acordo com Huss
(2011, p. 96), a avaliação PCL é, muitas vezes,
utilizada como uma variável de categoria, ou seja,
se o indivíduo apresenta score superior a 30, é
considerado psicopata e, se seu score é inferior a 30,
não é portador de transtorno psicopático. Todavia,
é também utilizada como uma variável contínua, de
maneira que, quanto mais alto o score, maior o nível
de psicopatia apresentado pelo indivíduo.
1.2 CAUSAS DO TRANSTORNO

As causas do transtorno da personalidade
antissocial são objeto de diversos estudos, mas ainda
não há consenso algum no que se refere à etiologia da
psicopatia. O que se sabe é que nenhum fator isolado
pode ser apontado como gerador do transtorno,
mas certos fatores combinados podem aumentar
as chances de incidência e desenvolvimento da
personalidade psicopática.
De acordo com Quentin Debray (1982, p.
73), o meio social desempenha um papel importante
na constituição da personalidade psicopática e na
exacerbação dos traços dessa personalidade. Embora
problemas neurológicos sejam fatores relevantes
no desenvolvimento do transtorno em estudo, o
histórico familiar e a criação dos indivíduos também
apresentam grande relevância. Abusos e maus-tratos
na infância são fatores detectados na maioria dos
indivíduos psicopatas. Debray menciona, em seu
livro “O psicopata”, estudos realizados que apontaram
uma frequência de 25% de casos de separação dos
pais entre os psicopatas (DEBRAY, 1982, p. 77). A
exposição à violência durante a infância, negligência
por parte dos pais e cuidados parentais inconsistentes
são apontados por Cristina Marta Del-Bem (2005,
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p. 5) como fatores relevantes na determinação do
transtorno de personalidade.
Ainda, são frequentes, na família do portador
de transtorno psicopático, presença de alcoolismo,
doença mental e delinquência. A educação recebida
pelo agente também é um fator que pode ser associado
à psicopatia. Muitos psicopatas, frequentemente,
receberam uma educação extremamente punitiva e
outros foram educados de maneira excessivamente
permissiva.
Quanto à base biológica do transtorno
antissocial da personalidade, ainda não é muito clara,
todavia, estudos recentes têm obtido significativo
avanço nessa área de pesquisa. Segundo Luiz Flávio
Gomes e Antonio Molina (2000, p. 311):
“A existência de um condicionamento
biológico ou substrato orgânico da psicopatia
parece ter sido comprovada por investigações
neurofisiológicas e biossociais. Certas
anomalias cerebrais e do sistema nervoso
autônomo o demonstrariam”.

Hipóteses que apontam o substrato da
psicopatia no sistema nervoso autônomo ou
vegetativo (no nível de ativação cortical do sujeito)
têm ganhado destaque. Os referidos autores
discorrem, em sua obra “Criminologia: Introdução
a seus fundamentos teóricos”, sobre os aspectos que
apontam os sistemas nervoso e fisiológico como
bases biológicas do transtorno da personalidade
antissocial.
Um dos indicadores mais utilizados nas
pesquisas empíricas que tentam demonstrar a base
fisiológica da personalidade psicopática é o índice
de reação galvânica da pele (também conhecido
como índice de condução elétrica). Conforme
preceituam Gomes e Molina (2000, p. 314), as
pessoas que têm um sistema nervoso vegetativo
sensível apresentam elevada condução elétrica da
pele, pois a sensibilidade gera hiperatividade das
glândulas sudoríparas, e o sal que estas segregam
aumenta a condução elétrica.
Pois bem, o nível de reação galvânica da
pele dos psicopatas é inferior ao nível apresentado
pelos não psicopatas. Conclui-se, portanto, que o
indivíduo portador de TPAS tem maior dificuldade
em responder a estímulos sensitivos. Isso porque, se
o nível de condução elétrica é menor, significa que
a atividade das glândulas sudoríparas de sua pele é
inferior e que, consequentemente, a resposta de
seu sistema neurovegetativo a estímulos também é
reduzida.
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Ainda, os psicopatas possuem uma capacidade
de reação a condições físicas muito inferior à dos não
psicopatas. Por meio da comparação das respostas
do sistema vegetativo de ambos os grupos, percebese que o sistema dos portadores de transtorno da
personalidade antissocial reage de uma maneira
menos espontânea do que o sistema dos sujeitos
que não apresentam o transtorno. Tais resultados
indicam a existência de uma certa incapacidade
do psicopata de sentir medo, receio ou ansiedade,
quando submetidos a condições que, usualmente,
causariam tais sensações.
É importante destacar também a incapacidade
dos psicopatas de aprender com o castigo. O
indivíduo não psicopata, ao receber uma punição
pela prática de um delito, associa a sanção imposta
a uma conduta proibida. Desenvolve, então, medo e
ansiedade que funcionam como freios à reincidência.
O psicopata, em razão da atividade limitada de seu
sistema nervoso, não experimenta, com a mesma
intensidade dos demais indivíduos, as sensações de
medo e ansiedade responsáveis por inibir a prática
de condutas reprováveis. Experimentos demonstram
que a resposta do sistema neurovegetativo dos
portadores do transtorno a uma experiência negativa
ou dolorosa é pouco expressiva. Daí o porquê de
os psicopatas terem dificuldade em aprender com a
aplicação de punições e sanções.
No mais, aspectos neurobiológicos apontam
para a existência de diferenças morfológicas e
funcionais entre o cérebro dos psicopatas e dos
sujeitos que não apresentam tal transtorno de
personalidade.
De acordo com Cristina Marta Del-Ben
(2005, p. 7), relatos de caso e estudos de veteranos
de guerra vêm mostrando a associação entre lesões
pré-frontais do córtex e a observação clínica
de comportamento impulsivo, agressividade
e inadequação social. Segundo a autora, tais
dados sugerem que um comprometimento do
lobo frontal poderia contribuir para problemas
relacionados ao controle de impulsos e à
personalidade antissocial.
Del-Ben se reporta, ainda, ao caso de Phineas
Gage, ocorrido nos Estados Unidos, no século
XIX. Phineas Gage era descrito como equilibrado,
meticuloso, persistente quanto a seus objetivos,
profissional e responsável. Em um acidente no
trabalho, foi atingido por uma barra de ferro que
transpassou seu cérebro, e, após esse acontecimento,
sua personalidade se modificou completamente.
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Passou a ser impaciente, com baixo limiar à
frustração, desrespeitoso, incapaz de se adequar às
normas sociais, de planejar o futuro, e de estabelecer
vínculos afetivos e sociais duradouros. Após a
morte de Gage, seu crânio foi objeto de pesquisas e
pesquisadores concluíram que as áreas danificadas do
cérebro eram as responsáveis por tomadas de decisões
morais e controle dos impulsos.
Nesse sentido, estudos de neuroimagem,
realizados por meio da comparação de exames de
ressonância magnética realizados em indivíduos
portadores de TPAS e indivíduos que não
possuem tal transtorno, indicam que os primeiros
apresentam uma redução do volume da matéria
cinzenta pré-frontal, a qual se relaciona com a
diminuição da resposta autonômica em um evento
de estresse. Alterações significativas do volume da
amígdala e do volume do hipocampo posterior
também podem ser observadas, bem como
anormalidades no corpo caloso. Pesquisas também
apontam para o envolvimento de lesões do córtex
pré-frontal no comportamento antissocial, em
razão da redução do metabolismo das regiões
frontais.
Conclui-se, portanto, que os dados obtidos
com o estudo de neuroimagem apontam a
presença de especificidades na estrutura cerebral
dos indivíduos que apresentam transtorno da
personalidade antissocial. Tais especificidades estão
presentes em estruturas responsáveis pelo controle
de impulsos, pelas emoções, pelo julgamento crítico
e pela empatia, razão pela qual, eventuais problemas
em seu funcionamento podem ser determinantes
para a manifestação dos sintomas que caracterizam
a psicopatia.
2 CULPABILIDADE
A culpabilidade é o juízo de censura e
reprovação que incide sobre uma ação ou omissão
típica e ilícita. É, portanto, “uma qualidade negativa
da própria conduta do autor, um juízo de desvalor
endereçado ao agente por não ter agido conforme
o ordenamento jurídico, quando podia fazê-lo”
(PRADO E CARVALHO, 2015, p. 341). A aferição
da culpabilidade envolve a análise da capacidade do
indivíduo de agir de determinada forma, de captar e
compreender a mensagem normativa e de se motivar
pela norma.
No Direito penal, a culpabilidade possui um
triplo sentido. É, primeiramente, fundamento da
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pena, pois a possibilidade de aplicação da pena ao autor
de um fato típico e ilícito depende da configuração
do elemento culpabilidade. Além disso, é também
elemento de medição da pena, apresentando-se como
limite dessa. Isso porque a medida da culpabilidade
do agente indica o limite máximo da aplicação da
sanção penal e restringe o âmbito do punível. Por
fim, a culpabilidade delimita a responsabilidade
individual e subjetiva, assegurando que ninguém
responderá por um resultado se não tiver agido com
dolo ou com culpa e que a pena não se estenderá
a ninguém além daqueles que concorreram para a
prática do delito.
É importante destacar que a culpabilidade
recai sobre o fato individual, ou seja, sobre a conduta
típica e ilícita do autor e, apesar de sua análise levar
em conta o perfil subjetivo do agente, “tem como
escopo a aferição da presença de elementos objetivos
que permitam puni-lo pelo seu comportamento, e
não pela sua conduta de vida ou pelo seu caráter”
(MASSON, 2011, p. 421).
A teoria finalista da ação teve como uma
de suas principais contribuições a criação de um
conceito puramente normativo de culpabilidade.
Foi a partir dessa teoria que a culpabilidade passou
a ser simplesmente um juízo de reprovabilidade e
censurabilidade que incide sobre o
autor de um fato típico e ilícito, conceito o
qual é puramente valorativo. Segundo Welzel 1964,
p. 198), a culpabilidade é a reprovabilidade da
decisão da vontade:
“(...) isso quer dizer: o autor podia adotar, em
vez de uma resolução de vontade ilícita, tanto
dirigida à realização dolosa do tipo quanto
quando não se aplica a direção final mínima
exigida, uma decisão ou resolução voluntária
conforme a norma. É sempre culpabilidade de
vontade, só podendo ser culpável o indivíduo
dotado de vontade livre”.

A reprovação pessoal fundamenta-se, pois, na
liberdade de ação do indivíduo, a qual é necessária
para que seja possível a ele agir de modo diferente,
ou seja, atuar conforme o ordenamento jurídico ao
invés de praticar ato delitivo.
Assim, para ser punido, o autor deve conhecer
ou poder conhecer o caráter injusto do fato, e deve
poder decidir e agir conforme o Direito, em razão
desse conhecimento. A culpabilidade é constituída,
portanto, para a teoria finalista, por elementos
intelectuais e volitivos. O elemento intelectual seria
o conhecimento ou possibilidade de conhecer o
caráter típico e ilícito de sua conduta, e o elemento
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volitivo seria a capacidade de agir de outra forma
(FABBRINI E MIRABETE, 2007, p. 401).
Segundo a teoria normativa pura, os elementos
que integram a culpabilidade são: a imputabilidade,
possibilidade de conhecimento da ilicitude do fato e
exigibilidade de conduta diversa. Cabe ressaltar que a
teoria finalista da ação foi adotada pelo Código Penal
Brasileiro, razão pela qual a análise dos elementos
que constituem a categoria da culpabilidade e que,
consequentemente, fundamentam e limitam a
aplicação da pena, deve ser realizada com base na
referida teoria.
2.1 IMPUTABILIDADE PENAL

No que se refere ao transtorno antissocial da
personalidade, o elemento em foco é a imputabilidade
penal. Cabe indagar se tal transtorno afeta a capacidade
de culpabilidade do indivíduo e, em caso positivo,
em que medida a afeta. Para isso, faz se necessário
compreender, de maneira detalhada, o conceito de
imputabilidade e as circunstâncias que, de acordo com
o ordenamento jurídico brasileiro, são excludentes da
capacidade de culpabilidade do agente.
O Código Penal Brasileiro não traz uma
definição de imputabilidade penal. Limita-se a
apontar as hipóteses nas quais a imputabilidade está
ausente. A elaboração do conceito desse elemento da
culpabilidade ficou, pois, a cargo da doutrina, que
o fez com base nas características que tornam um
indivíduo inimputável, previstas na legislação penal
em vigor (CAPEZ, 2010, p. 331).
A doutrina conceitua a imputabilidade como a
capacidade do indivíduo de, ao tempo da ação ou da
omissão, entender o caráter ilícito do fato e orientar
sua vontade conforme esse entendimento. Dessa
forma, essa capacidade possui dois elementos: o
cognitivo ou intelectivo (capacidade de compreender
a ilicitude do fato) e volitivo ou de determinação da
vontade (atuar conforme essa compreensão).
A imputabilidade é, portanto, o conjunto
das condições de maturidade e sanidade mental,
as quais permitem que o agente seja culpabilizado
pela prática de uma ação típica e ilícita e,
consequentemente, responsabilizado criminalmente
por ela. Muñoz Conde (1988, p. 215), ao conceituar
a imputabilidade, afirma que “quem carece desta
capacidade, por não ter maturidade suficiente ou por
sofrer de graves alterações psíquicas, não pode ser
declarado culpado e, por conseguinte, não pode ser
responsável penalmente pelos seus atos”.
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Ao se analisar a imputabilidade do sujeito,
deve-se tomar por base o tempo da ação ou da
omissão. Considera-se o momento em que a conduta
foi praticada, de forma que, eventual alteração nas
condições mentais do agente, posterior à prática
delitiva, não interfere na aferição de sua capacidade
de culpabilidade. O mesmo se aplica para condições
mentais que, existentes em momento anterior à
prática do delito, não mais existiam no momento da
prática da conduta pelo agente.
Ainda no que se refere à aferição da capacidade
de culpabilidade do indivíduo, são conhecidos,
na doutrina, três sistemas básicos definidores dos
critérios fixadores da ausência de imputabilidade:
biológico, psicológico e biopsicológico. O sistema
biopsicológico é o adotado pelo Código Penal
Brasileiro. Atenta tanto para as condições biológicas
do agente, quanto para suas condições psicológicas no
momento da ação, que são, em geral, consequências
das alterações biológicas que apresenta. Exige, pois,
para a exclusão da imputabilidade penal, a presença
de doença ou perturbação mental e também da
ausência de capacidade de entender e de querer.
A falta de sanidade mental ou a falta de
maturidade mental podem, portanto, levar ao
reconhecimento da inimputabilidade, que é a
incapacidade de culpabilidade. No que se refere à
sanidade mental, exige-se a presença de uma doença
ou perturbação mental, e de uma consequência dessa
doença ou perturbação.
Doença mental consiste em qualquer
alteração mórbida da saúde mental ou psíquica
de um indivíduo, podendo ser permanente ou
transitória. Todavia, para afastar a imputabilidade
penal do agente, deve existir no momento da prática
da conduta e ser capaz de comprometer a capacidade
de entendimento ou autodeterminação do sujeito.
É importante destacar que as enfermidades físicas
que afetem o psicológico do indivíduo, apesar de
não serem, estritamente, doenças mentais, também
se enquadram no rol daquelas que excluem a
imputabilidade. Isso porque suas consequências são
essencialmente as mesmas das doenças propriamente
mentais: supressão da capacidade de entender e
querer do agente.
No que se refere à consequência da doença ou
perturbação mental, deve tornar o indivíduo incapaz
de compreender os próprios atos, de analisá-los
com base na ordem normativa ou de determinar-se
conforme essa compreensão e análise. Nesse sentido,
a disposição do art. 26, do Código Penal:
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“Art. 26 - É isento de pena o agente que,
por doença mental ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, era, ao
tempo da ação ou da omissão, inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato
ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento”.

É importante ressaltar que, para o
reconhecimento da inimputabilidade, é suficiente
que o sujeito não tenha a capacidade de
entendimento ou a de autodeterminação. É razoável
e lógico afirmar que, quando ausente a capacidade de
compreender, avaliar e valorar sua conduta, também
estará ausente a de se autodeterminar, já que o
entendimento é pressuposto do controle da vontade.
Todavia, é possível que o indivíduo tenha capacidade
de discernimento, mas não tenha a capacidade de
autodeterminação (NUCCI, 2014, p. 241).
Por fim, entre a imputabilidade e a
inimputabilidade existem gradações, situações nas
quais o agente apresenta um quadro atenuado de
determinado problema psíquico. A culpabilidade
diminuída constitui, pois, uma área intermediária
entre a plena capacidade e a total incapacidade,
entre a perfeita saúde mental e a insanidade
(BITENCOURT, 2015, p. 419). O agente não
é inteiramente incapaz de compreender o caráter
ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse
entendimento, pois seu estado mental apenas reduz
a referida capacidade.
O Código Penal prevê, em seu art. 26, §
único, que:
Art.26 (...)
Parágrafo único. A pena pode ser reduzida
de um a dois terços, se o agente, em virtude
de perturbação de saúde mental ou por
desenvolvimento mental incompleto ou
retardado não era inteiramente capaz
de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse
entendimento”.

Nesses casos, a culpabilidade é diminuída em
razão da menor censura que recai sobre o indivíduo e
a pena é, consequentemente, reduzida.
3 IMPUTABILIDADE PENAL DOS INDIVÍDUOS
PORTADORES DE TRANSTORNO DA
PERSONALIDADE ANTISSOCIAL
A partir dos estudos desenvolvidos acerca
das características do portador de transtorno da
personalidade antissocial, do desenvolvimento do
transtorno e de suas possíveis causas, e da análise do
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conceito jurídico de culpabilidade, é possível concluir
que a psicopatia não compromete a capacidade
cognitiva do indivíduo, de forma que o portador
do transtorno consegue compreender as disposições
normativas e a reprovabilidade social de certas
condutas. No entanto, apresenta comprometimento
significativo da capacidade de agir conforme o
entendimento que possui acerca da norma.
Conforme já explicitado, os indivíduos
portadores do transtorno da personalidade
antissocial possuem um sistema nervoso pouco
sensível a estímulos externos. Quando submetidos
a uma situação adversa, a estímulos externos que
causam medo, nervosismo ou ansiedade em pessoas
não portadoras do transtorno, os psicopatas não
apresentam tais reações, ou as apresentam de forma
bem menos expressiva. E, a presença dessas reações
é o que, na maioria das vezes, impede o agente de
agir por impulso, seja porque teme as consequências
de seus atos, ou porque se sente fisicamente incapaz
de agir.
Ainda, o psicopata apresenta comprometimento
de estruturas cerebrais relacionadas à afetividade,
emoções e empatia. E, muitas vezes, o que inibe
a prática de atos delituosos, em indivíduos que
não possuem tal comprometimento cerebral,
é a percepção de que determinada ação pode
prejudicar outra pessoa, causando-lhe sofrimento
físico ou moral. No entanto, os psicopatas possuem
comprometimento significativo dessa capacidade de
sentir pena, afeto ou empatia pelo outro.
Diante disso, é importante destacar que,
nos indivíduos não psicopatas, o que os impede
de cometer crimes não é somente a compreensão
racional da ilicitude de determinado ato. Aspectos
emocionais cumprem importante papel no controle
de ações, inibindo a prática de atos delitivos pelo
medo da sanção penal, pelo receio de se colocar
em situação de risco, pelo sentimento de empatia
ou de compaixão pelo outro e pela capacidade de
pensar de forma coletiva, e não apenas individual.
E, é justamente essa parte emocional, ínsita ao ser
humano, que é comprometida pelo transtorno da
personalidade antissocial.
Dessa forma, constatado o comprometimento
da capacidade de controlar seus atos, em razão do
transtorno do qual são portadores, cumpre analisar
a capacidade de culpabilidade dos psicopatas.
Primeiramente, para que seja possível culpabilizar
um indivíduo, é necessário que ele tenha não só
capacidade de entender o caráter ilícito de seus atos,
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mas também de agir conforme seu entendimento. Em
outras palavras, para que um agente seja considerado
imputável, deve possuir tanto a capacidade cognitiva,
quanto a volitiva. Tais requisitos são cumulativos, de
maneira que a ausência de um deles já é causa de
exclusão da imputabilidade.
Pois bem, o fato de o indivíduo não conseguir
controlar suas ações (em decorrência de um
transtorno mental) e, por causa dessa incapacidade
patológica, vir a cometer infrações penais, permite
sua inserção no grupo dos penalmente inimputáveis.
A situação subsome-se, portanto, ao disposto no
art. 26, do Código Penal. Estão preenchidos os
requisitos da exclusão da imputabilidade, em seu
aspecto biopsicológico, quais sejam, a presença
de uma doença ou perturbação mental, e o
comprometimento da capacidade do indivíduo de
agir conforme o entendimento que possui acerca
da ilicitude de seus atos, causado justamente pela
patologia psíquica da qual é portador.
Todavia, é importante destacar que a
presença do transtorno em questão e o grau em que
tal transtorno afeta as ações do agente devem ser
investigados por profissionais habilitados para tal. O
Juiz contará, portanto, com pareceres de psicólogos,
médicos e psiquiatras, os quais deverão avaliar a saúde
mental do indivíduo acusado, averiguar a presença
do transtorno e apurar o grau em que tal transtorno
compromete a capacidade volitiva do agente.
Se constatada a presença do transtorno da
psicopatia, em grau suficiente para comprometer
a capacidade do sujeito de determinar sua vontade
conforme o entendimento que possui acerca da
norma jurídica, o indivíduo deverá ser considerado
inimputável, ou semi- imputável, a depender do
grau de comprometimento. Ao agente inimputável,
autor de um ato típico e ilícito, o ordenamento
jurídico brasileiro prevê a imposição de medida de
segurança. No caso do semi-imputável, a pena deverá
ser substituída por medida de segurança, conforme
previsto no art. 98, do CP. De acordo com esse artigo,
quando o condenado semi-imputável necessitar de
especial tratamento curativo, poderá ser submetido à
internação ou a tratamento ambulatorial.
A medida de segurança é uma consequência
jurídica da prática da infração; é a reação do
ordenamento diante da periculosidade criminal
revelada pelo agente. Conforme leciona Damásio de
Jesus (2011, p. 589), enquanto a pena é retributivapreventiva, tendendo hoje a readaptar o delinquente
à sociedade, a medida de segurança possui natureza
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essencialmente preventiva, no sentido de evitar que
um sujeito que praticou uma infração e se mostra
perigoso venha a cometer novas infrações penais.
Para se aplicar a medida de segurança é
imprescindível a presença de três elementos: a
prática de fato punível, a periculosidade do autor
e a ausência de imputabilidade plena. No que se
refere à periculosidade (possibilidade de o agente
vir a praticar novos delitos), deve ser plenamente
comprovada. Sua aferição depende da averiguação
das condições mentais e psíquicas do agente, e de
uma comprovação da relação entre tais condições e a
futura prática de infrações pelo sujeito.
Existem duas espécies de medida de segurança;
a internação em hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico e o tratamento ambulatorial. Quanto
à duração da medida de segurança imposta, dispõe
o art. 97, § 1º, do Código Penal, que a medida de
internação ou tratamento ambulatorial perdurará
enquanto a cessação de periculosidade não for
averiguada, mediante perícia médica:
Art. 97 (...)
§ 1º - A internação, ou tratamento
ambulatorial, será por tempo indeterminado,
perdurando enquanto não for averiguada,
mediante perícia médica, a cessação de
periculosidade. O prazo mínimo deverá ser de
1 (um) a 3 (três) anos.

A legislação penal previu um tempo mínimo
de duração da medida de segurança, mas, quanto
à sua duração máxima, asseverou que será por
prazo indeterminado, condicionando a colocação
do condenado em liberdade à realização de exame
de cessação de periculosidade. Todavia, o Superior
Tribunal de Justiça sumulou entendimento no
sentido de que o tempo de duração da medida de
segurança não deve ultrapassar o limite máximo da
pena abstratamente cominada à infração praticada1.
Isso porque a medida de segurança é uma espécie de
sanção penal e a CF/88 dispõe expressamente que,
em nosso ordenamento jurídico, não pode haver
“penas de caráter perpétuo” (art. 5º, XLVII).
Gracia Martin, citado por Luiz Regis Prado,
defende que a duração da periculosidade não pode
ser previamente fixada. Entretanto, por motivos
de segurança jurídica, a lei deveria estabelecer um
limite máximo, determinado em função da duração
regular do tratamento cientificamente recomendado
ao agente. Se transcorrido esse lapso temporal ainda
1.

STJ/Súmula 527: O tempo de duração da medida de segurança não deve
ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito
praticado.
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persistisse o estado de periculosidade, nada obstaria
a liberação do internado, pois o poder de punir
não pode se estender indefinidamente no tempo
(GRACIA MARTIN, 1996 apud PRADO, 2015, p.
568).
3.1 DA ADEQUAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE
SEGURANÇA AOS PORTADORES DE TRANSTORNO
DA PERSONALIDADE ANTISSOCIAL

O respeito à condição especial do indivíduo
portador de TPAS, no momento da fixação da
sanção, com a consequente imposição de medida
de segurança aos portadores do transtorno, garante
a observância do princípio da individualização da
pena, positivado no art. 5º, XLVI, da Constituição
Federal, e da dignidade da pessoa humana, a qual é
fundamento da República Federativa do Brasil (art.
1º, III, CF).
A individualização da pena tem o significado
de eleger a justa sanção penal ao indivíduo,
considerando para isso as circunstâncias nas quais
o crime foi praticado, o grau de culpabilidade do
agente, o perfil e características do infrator e os efeitos
da pena. Sobre o princípio da individualização da
pena leciona Guilherme de Souza Nucci (2014, p.
65):
Significa que a pena não deve ser padronizada,
cabendo a cada delinquente a exata medida
punitiva pelo que fez. Não teria sentido igualar
os desiguais, sabendo-se, por certo, que a
prática de idêntica figura típica não é suficiente
para nivelar dois seres humanos. Assim, o justo
é fixar a pena de maneira individualizada,
seguindo-se os parâmetros legais, mas
estabelecendo a cada um o que lhe é devido.

Pois bem, submeter um indivíduo que
necessita de atenção especial à sua saúde e condição
mental ao cumprimento de pena privativa de
liberdade em estabelecimento prisional, sem atentar
para as necessidades especiais desse agente, é uma
afronta direta a essa disposição constitucional.
Isso porque deixa de considerar a ausência de
culpabilidade do indivíduo (decorrente, justamente,
da doença ou perturbação mental da qual é portador)
e a necessidade de tratamento curativo. Ainda, é
cristalino que o encarceramento daquele que não
tinha, no momento do ato infracional, capacidade
de autodeterminação, passa longe da humanidade
que deveria permear a execução da pena. E, a
humanidade da pena é básica e essencial ao respeito
à dignidade da pessoa humana.
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A dignidade da pessoa humana, por sua vez,
é princípio com força normativa que atinge toda
a ordem jurídica, servindo de alicerce aos demais
direitos fundamentais. O desrespeito à especial
condição mental do indivíduo, no momento da
fixação e da execução da pena, afronta, pois, a
dignidade desse agente.
A medida de segurança é a sanção mais
adequada aos psicopatas também por uma questão de
política criminal. Em razão da dificuldade que estes
apresentam em aprender com a imposição de castigo,
a ressocialização desses indivíduos é extremamente
difícil e problemática. Quando são encarcerados,
e, portanto, privados do tratamento à sua saúde
mental, do qual necessitam, a ressocialização se torna
ainda mais complicada. Em pesquisa realizada por
Hemphill, e citada por Hilda Morana (2010, p. 2),
apurou-se que a taxa de reincidência criminal entre
os psicopatas é cerca de três vezes maior do que entre
não psicopatas.
É notório que o sistema carcerário brasileiro
não cumpre o papel ressocializador que deveria
cumprir. Sequer o cumpre quanto aos indivíduos
que não necessitam de tratamento psiquiátrico.
Essa é mais uma razão pela qual deve ser imposta
a medida de segurança ao psicopata, buscando-se o
tratamento desses indivíduos, e, a partir disso, uma
possível diminuição do índice de reincidência dessa
população.
Percebe-se, portanto, que o encarceramento
dos indivíduos psicopatas, sem atenção à sua condição
especial, parte do discriminatório pressuposto da
incorrigibilidade desses indivíduos, buscando a
neutralização daqueles considerados perigosos, e sem
atentar à prevenção especial, voltada à ressocialização
do infrator.
Ademais, quando recolhidos às cadeias,
os psicopatas podem utilizar sua eloquência para
simular um bom comportamento e conseguir
benefícios como o livramento condicional, ou a
progressão de regime, retornando ao convívio social
sem ressocialização alguma. Se submetidos à medida
de segurança, todavia, será realizado exame de
cessação de periculosidade ao fim do prazo mínimo
de cumprimento da medida, fixado pelo juiz dentro
dos limites do art. 97, § 1º, do CP. Tal exame
consiste em perícia médica realizada para averiguar
se o indivíduo está apto a retornar ao convívio social,
e deverá ser repetido de ano em ano, ou a qualquer
tempo, se assim determinar o juiz da execução.
De acordo com Nelson Hungria (1957,
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p. 260), o exame deverá ser remetido ao juiz em
um minucioso relatório instruído com laudo
psiquiátrico, em virtude de ser o diagnóstico da
periculosidade tarefa difícil e imprecisa. Daí a razão
por que o exame só poderá ser realizado por médicos
especializados, cujas conclusões deverão se basear em
rigorosas provas, após detida ponderação.
Ressalta-se que a medida de segurança a ser
imposta não pode se limitar à internação e segregação
do indivíduo. Deve ter como objetivo primordial seu
tratamento, e contar com um suporte de profissionais
da saúde especializados e qualificados para tal.
3.2 TRATAMENTO

Quanto à forma de tratamento para
psicopatia, ainda é objeto de pesquisas. Não há
consenso acerca do melhor método, e também
ainda não há perspectiva de cura. Todavia, existem
inúmeros estudos que buscam formas de tratamento
para o referido transtorno, e diante dos avanços
tecnológicos e científicos atuais, a inexistência de um
método certeiro para tratar uma patologia não pode
ser um impeditivo para a aplicação da medida de
segurança e nem justificativa para o encarceramento
dos psicopatas.
Há, atualmente, pesquisas sendo desenvolvidas
acerca da efetividade de tratamento cognitivocomportamental aos transtornos da personalidade
em geral e, especificamente, ao transtorno da
personalidade antissocial.
As pessoas com TPAS têm uma visão de
mundo muito pessoal, e não interpessoal. Assim,
não conseguem assumir o papel do outro. Apenas
antecipam as reações dos demais quando isso é
necessário para satisfazer os próprios desejos. Dessa
forma, segundo Beck, Davis e Freeman (2005,
p.147), a efetividade do tratamento com esses
pacientes frequentemente se limita a um melhor
manejo de seus comportamentos disruptivos. Os
autores lecionam, ainda, que a terapia cognitiva
é vista, atualmente, como uma forma de buscar
a melhora do comportamento moral e social do
indivíduo.
A referida modalidade de tratamento é
planejada para ajudar o paciente portador de TPAS
a fazer uma transição de pensamento, buscando
a consideração de perspectivas mais abstratas e
interpessoais, ao invés de pensamentos concretos e
imediatos, os quais são característicos dos psicopatas.
Conforme preceituam os autores, pacientes com
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TPAS podem aprender a expandir suas habilidades
de resolução de problemas, a adotar estratégias que
não os prejudiquem, e que, ao mesmo tempo, sejam
vistas pelos outros como socialmente apropriadas.
Deve-se buscar o desenvolvimento de
habilidades, tais como, assunção de perspectivas,
controle de impulsos, comunicação efetiva, regulação
das emoções, tolerância à frustração, assertividade e
pensamento consequencial. O principal objetivo
é ampliar o conjunto de interesses do agente, do
pessoal para o coletivo.
Para isso, o indivíduo que só age de
forma a obter recompensas ou evitar punições
deve desenvolver a habilidade de reconhecer as
implicações e consequências de seu comportamento
para os outros. Beck, Davis e Freeman (2005, p.151)
defendem que isso se consegue incentivando-o a
testar soluções alternativas. Por exemplo, o paciente
pode compreender que a visão dos outros influencia
a possibilidade de ele conseguir o que quer, a longo
prazo. A partir desse primeiro passo, é possível
chegar a um nível em que o sujeito demostre maior
capacidade de considerar as necessidades alheias.
Ainda, a capacidade de fazer escolhas
construtivas também deve ser desenvolvida nos
pacientes portadores de TPAS. O terapeuta pode
realizar, junto com o paciente, uma revisão dos riscos
e benefícios de diferentes escolhas. É mais provável
que o paciente inicie uma mudança comportamental
quando conclui que essa mudança lhe trará
vantagens. Dessa forma, o terapeuta deve buscar
apontar as desvantagens de certos comportamentos
antissociais e a vantagem de ações mais adaptativas.
Assim, a terapia cognitiva pode ter um
impacto positivo sobre o curso de vida de uma pessoa
antissocial. O funcionamento ótimo pode continuar
sendo irrealista, mas melhoras no comportamento do
paciente podem ser benéficas não só para seu próprio
bem-estar, como para as pessoas que o cercam.
Nesse sentido, a realização de uma intervenção
cognitiva específica tem resultado, em alguns
casos menos severos do transtorno, em mudança
gradual nas cognições do paciente, de um foco
predominantemente em seus próprios interesses para
um maior reconhecimento das implicações gerais de
seu comportamento.
É importante lembrar que a aplicação da
medida de segurança busca o tratamento e cura do
agente, mas nunca há garantia de que tal tratamento
será efetivo e de que haverá cessação completa da
periculosidade do indivíduo. Todavia, a ausência
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de garantia e certeza de cura não pode ser utilizada
como argumento para defender o encarceramento
dos psicopatas, como o é por muitos.
CONCLUSÃO
Conclui-se que o indivíduo portador de
transtorno antissocial da personalidade possui
plena capacidade de entender o caráter ilícito de
sua ação, já que não há comprometimento algum
de sua capacidade cognitiva. No entanto, apresenta
comprometimento significativo da capacidade de
agir conforme o entendimento que possui acerca da
norma jurídica. O fato de o indivíduo não conseguir
controlar suas ações (em decorrência de um
transtorno mental) e, por causa dessa incapacidade
patológica, vir a cometer atos infracionais, permite
sua inserção no grupo dos penalmente inimputáveis.
A situação subsome-se, portanto, ao disposto no art.
26, do Código Penal.
Todavia, é importante destacar que a
presença do transtorno em questão e o grau em
que tal transtorno afeta as ações do agente devem
ser investigados por profissionais devidamente
habilitados para tal. O Juiz deverá, portanto, contar
com pareceres de psicólogos, médicos e psiquiatras,
os quais deverão avaliar a saúde mental do indivíduo
acusado. Com base nessa avaliação será possível
averiguar a imputabilidade do agente e aplicar a
sanção penal adequada.
Se constatada a inimputabilidade, a sanção
penal a ser aplicada ao agente será a medida de
segurança, a qual busca proporcionar-lhe tratamento
curativo adequado. O respeito à condição especial do
indivíduo, no momento da fixação da sanção, garante
a observância do princípio da individualização da
pena, positivado no art. 5º, XLVI, da Constituição
Federal e da dignidade da pessoa humana, a qual
é fundamento da República Federativa do Brasil
(art. 1º, III, CF). Ademais, a aplicação de medida
de segurança ao psicopata é adequada também por
razões de política criminal.
Cabe ressaltar, por fim, que, conforme
o disposto no art. 97, § 1º, do Código Penal, a
medida de internação ou tratamento ambulatorial
perdurará enquanto a cessação de periculosidade não
for averiguada, mediante perícia médica. Todavia, o
Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento
de que o tempo de duração da medida de segurança
não deve ultrapassar o limite máximo da pena
abstratamente cominada à infração praticada.
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RESUMO
Este projeto tem por objetivo analisar a
mudança trazida pela Lei 13.827 à Lei Maria
da Penha, e apontar aspectos controvertidos. É
sabido que a Lei 11.340 criou mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, e nessa esteira, no sentido de aprofundar
o conhecimento acerca do tema, foram realizadas
buscas na doutrina, em artigos científicos e, também
nas legislações, que serviram de elementos para traçar
um panorama sobre a possibilidade de aplicação da
medida protetiva pela autoridade policial, sendo esta
a grande novidade instituída pela Lei 13.827.
PALAVRAS-CHAVE

violência doméstica, mulher, medida protetiva, possibilidade de
aplicação pela autoridade policial.

ABSTRACT
This project aims to analyze the change brought
by Law 13.827 to the Maria da Penha Law, and to
point out controversial aspects. It is well known that
Law 11.340 created mechanisms to curb domestic and

family violence against women, and in this way, in
order to deepen the knowledge on the subject, searches
were made in the doctrine, scientific articles and
also in the legislation that served of elements to draw
an overview on the possibility of application of the
protective measure by the police authority, this being the
great news instituted by Law 13.827.
KEYWORDS

domestic violence, women, protective measures, possibility of
enforcement by the police authority.

INTRODUÇÃO
Desde o século XX, o Estado brasileiro
caminha em uma constante evolução no que concerne
aos direitos da mulher. Recordando o passado, ainda
no ano de 1916, a mulher era tida como um objeto
sobre o qual o marido tinha o total direito de aplicar
castigos físicos. Mais adiante, no ano de 1932, esta
passou a ter direito ao voto, mas somente em 1962,
com o Estatuto da Mulher Casada, é que deixou
de ser considerada civilmente incapaz e se viu livre
para trabalhar fora de casa. Nada obstante, foi no
ano de 1988, com a Carta Constitucional, que a
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mulher até então vista como “sexo frágil” teve sua
igualdade jurídica equiparada - ainda que não por
total - ao homem, consoante disposto no artigo 5º,
inciso I, da Lei Maior, e a partir daí outros direitos
foram sendo conquistados; o código civil de 2002,
exempli gratia, teve uma mudança substancial que
foi a substituição do termo jurídico “pátrio poder”
para “poder familiar”, que também seria por esta
exercido, mas em verdade, a consagração dos direitos
da mulher teve seu ápice no ano de 2006, com a
promulgação da Lei 11.340, intitulada e multicitada
Lei Maria da Penha.
A citada legislação surgiu após um recurso
apresentado por parte da vítima Maria da Penha Maia
Fernandes1 à Comissão Internacional de Direitos
Humanos da Organização dos Estados Americanos
(OEA), o que resultou na condenação do Brasil pela
OEA, que apontou a negligência do país para com os
casos de violência doméstica. A grande repercussão
internacional do fato colocou as autoridades brasileiras
em cheque, cuja discussão chegou até o Governo
Federal e em 2006, o então chefe do Poder Executivo
Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei de Violência
Doméstica, de nº 11.340, que dentre outros aspectos,
criou mecanismos para coibir a violência doméstica
e familiar contra a mulher, em consonância com
o artigo 226, § 8º, da Carta da República, além de
tratados internacionais ratificados pelo Brasil.
1.

Maria da Penha Maia Fernandes trata-se de um ícone no que diz respeito
aos direitos conquistados pelas mulheres. Na manhã de 29 de maio de 1983,
a farmacêutica e bioquímica de 37 anos de idade, acorda assustada após
ouvir um forte estampido. Após sentir na boca o gosto de pólvora, tentou
se mexer, mas não conseguiu, e logo lhe veio em mente que seu marido
Marco Antônio Heredia Viveiros havia lhe matado. O então companheiro
apontava em sua versão que havia percebido pessoas estranhas dentro de
casa, os quais tentaram enforca-lo, momento em que lutaram contra ele.
Quando da chegada da polícia e dos vizinhos, encontraram-no sentado na
cozinha, com uma corda no pescoço e o pijama rasgado, afinal alegava a
luta corporal com quatro indivíduos que supostamente teriam invadido a
residência. Um tiro que por pouco não lhe atingiu o coração. Após passar
dois meses hospitalizada em Fortaleza, Maria da Penha foi transferida
para Brasília, momento em que começou a recuperar seus movimentos;
quando ouviu também que a cadeira de rodas seria sua companheira para
a vida toda; havia ela ficado paraplégica. Na ocasião, começaram a chegar
as primeiras notícias de que o principal suspeito do atentado era aquele
que por anos havia trocado confidências com ela e lhe feito juras de amor.
Mas essa não seria a única tentativa. Após realizar tratamento e retornar
para casa sobre cadeira de rodas, o esposo disse que a levaria ao banho:
deslocou-a até o banheiro, abriu o chuveiro e ia empurrando-a para dentro,
momento em que a vítima, diante de um instinto que salvaguardou a sua
vida, resolveu testar a temperatura da água, ocasião em que sentiu um
choque. Ao avisar o marido sobre o choque, sempre deu, assim o disse, e
então a vítima gritou, quando vieram as cuidadoras e a retiraram de lá. Uma
tentativa criminosa premeditada, dado que analisando os fatos, lembrou que
o marido não utilizava aquele banheiro desde a sua chegada. Durante todo
esse período, Maria da Penha e as filhas foram mantidas em cárcere privado,
enquanto se empenhava para conseguir a separação de corpos. Foi então
que, aproveitando a ausência do marido, que estava viajando, ela finalmente
conseguiu a liberdade. Na oportunidade, formalizou uma denúncia contra
o seu agressor, que quase prescreveu e após se esgotarem todos os recursos
internos, a ofendida recorreu a Comissão Internacional de Direitos Humanos
da Organização dos Estados Americanos, culminando futuramente neste
arcabouço legislativo de nº 11.340/06.
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Como bem se sabe, o conjunto normativo
que engloba o direito positivo brasileiro deve voltarse à realidade social, acompanhando a evolução
e demanda dos indivíduos, para que o direito não
se reduza à mera atividade legiferante voltada aos
desejos pessoais de quem legisla.
Sob essa óptica, o jurista e filósofo brasileiro,
Miguel Reale (1998), em “Fundamentos do Direito”,
preconizava a interpretação do direito sob três
ópticas, simultâneas e complementares, quais sejam,
a normativa, a fática e a axiológica, assim surgindo
a Teoria Tridimensional do Direito, consistente em
“fato + valor = norma”.
Nesse viés, o direito não pode simplesmente
se prender a uma corrente, seja ela normativista,
sociologista ou moralista, mas tudo há de ser
visto sob o amplo aspecto da realidade, como
já abordava o insigne jurista, pela “dialética da
complementariedade”.
E foi justamente para atender aos anseios
sociais que a Lei 11.340 passou por poucas, porém,
consideráveis alterações desde que sancionada, dentre
elas, a proveniente da Lei 13.827, promulgada em 13
de maio de 2019, que
Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006 (Lei Maria da Penha), para autorizar, nas
hipóteses que especifica, a aplicação de medida
protetiva de urgência, pela autoridade judicial
ou policial, à mulher em situação de violência
doméstica e familiar, ou a seus dependentes, e
para determinar o registro da medida protetiva
de urgência em banco de dados mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça.

Nesse compasso, após detida análise
doutrinária, científica e legal, se torna possível traçar
um panorama geral acerca da alteração legislativa em
comento e compreender os seus aspectos intrínsecos.
1 A LEI 13.827 E A ATUAÇÃO DA AUTORIDADE
POLICIAL
Trata-se mencionado arcabouço legal, dentre
outros, da possibilidade de concessão de medida
protetiva de urgência por parte da autoridade policial,
em favor da mulher vítima de violência doméstica ou
que se encontre em situação de risco, sendo esta a
inovação trazida pela nova legislação.
É sabido que a Lei 11.340/06 trouxe uma
grande revolução na proteção da mulher, instituindo
o mecanismo da medida protetiva de urgência,
elencadas nos artigos 22, 23 e 24 do citado complexo
normativo, cuja concessão se volta em favor da
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pessoa de sexo feminino e seus dependentes, que
se encontre em situações de risco no contexto das
relações domésticas.
Acontece que, na prática, muitas vezes
essas medidas não gozam da eficácia necessária,
considerando que na sua concepção original, somente
poderiam ser deferidas pela autoridade judicial.
Simplificando, as medidas protetivas de urgência
estariam sujeitas à cláusula de reserva jurisdicional.
Conforme bem destacou o i. Delegado de
Polícia Francisco Sannini Neto:
Percebe-se, assim, que, nesse cenário, a sua
adoção depende de um rito procedimental
extremamente burocrático e que, não raro,
demonstra-se absolutamente incompatível
com o seu caráter de urgência. Justamente por
isso, surge a Lei 13.827/19 visando ampliar a
proteção da mulher, mitigando a reserva de
jurisdição em hipóteses específicas. (NETO,
F. S., 2019)

Assim, com o advento da Lei 13.827/19,
se autorizou, nas hipóteses específicas, a aplicação
de medida protetiva de urgência pela autoridade
policial, à mulher em situação de violência doméstica
e/ou familiar ou a seus dependentes.
Foi justamente nesse sentido que a legislação
trouxe importante inovação quanto à aplicação de
medida protetiva em desfavor do agressor, posto que
sob sua égide, esse mecanismo pode ser aplicado de
forma imediata pela autoridade policial – delegado
de polícia ou, na sua ausência, pelo policial –, não
sendo necessário aguardar, como na maioria das
vezes, o lapso temporal de 48 (quarenta e oito) horas
para que o Estado preste uma prestação jurisdicional
efetiva.
Nos ensinamentos de Adélia Moreira Pessoa
(2019), presidente da Comissão de Gênero e
Violência Doméstica do Instituto Brasileiro de
Direito de Família – IBDFAM, a Lei 13.827/2019
conduziu alterações em três artigos da Lei Maria da
Penha, sendo, contudo, o de maior importância, a
criação do artigo 12-C, incisos II e III que, acrescidos
àquela legislação, trouxeram a possibilidade de que
a medida protetiva de urgência seja concedida pela
autoridade policial competente para o recebimento
da notitia criminis, ressalvada a obrigação desta em
comunicar a autoridade judicial da medida praticada.
O novo dispositivo inserto à legislação
originária veio como complemento ao artigo 12, caput,
em que traz os procedimentos cuja adoção incumbe
à autoridade policial na intenção de resguardar a
integridade da vítima em todos os seus aspectos.
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Acontece, que a concessão da medida
protetiva de urgência, consoante dispunha o inciso
III do artigo citado retro (pré-alteração), impunha à
autoridade policial o dever de remeter à autoridade
judicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
expediente com pedido da ofendida para a concessão
das MPU’s.
Não há olvidar-se, contudo, que embora a Lei
tenha conferido legitimidade à autoridade policial
(delegado de polícia ou policial) para a concessão
de medida protetiva de urgência à ofendida, esta
ainda passara pelo crivo do Poder Judiciário, ou seja,
consoante dispõe o § 1º do dispositivo citado retro,
incumbe ao agente público concessor, no prazo de
até 24 (vinte e quatro) horas, comunicar a autoridade
judicial competente, que decidirá pela manutenção
ou revogação da medida por ele aplicada.
Assim, em que pese a grande novidade trazida
pela nova legislação, no que concerne a possibilidade
de aplicação do mecanismo de proteção fora do
juízo, é fato que muito ainda se discutirá acerca
da constitucionalidade da norma, pois há quem vê
por afastada a reserva da jurisdição. Entrementes,
a chancela final ainda fica a cargo do Judiciário, tal
como funcionava antes da promulgação do texto
legal em comento, sendo certo, portanto, que não
houve violação da exclusividade do Judiciário sobre a
matéria. Aliás, impende questionar: o que vem a ser
reserva de jurisdição?
Como se depreende das lições de Canotilho,
citado por Ruchester Marreiros Barbosa (2015), a
reserva de jurisdição pode ser absoluta ou relativa,
senão observa-se:
A distinção, em síntese, consiste em se
compreender que na maioria absoluta das
vezes a ingerência na esfera subjetiva das
pessoas é realizada primeiramente pelo juiz,
na qual é garantida a revisão desta decisão
no próprio âmbito do judiciário. Trata-se,
portanto, do que ele denomina de esfera da
primeira e última palavra pelo judiciário.
Em outros termos, o judiciário é o primeiro
chamado a decidir e o último também,
porquanto responsável pela revisão desta
primeira decisão. (NETO, F. S., 2019).

A contrario sensu, a reserva relativa admite a
ingerência de outra autoridade pública que não seja
o juiz, havendo, contudo, a possibilidade de revisão
do ato pelo Poder Judiciário, podendo ser ex officio¸
por determinação legal ou por provocação do sujeito
interessado.
Roborando o assunto, Maria Berenice Dias
explicita:
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É indispensável assegurar à autoridade policial
que, constatada a existência de risco atual
ou iminente à vida ou integridade física e
psicológica da vítima ou de seus dependentes,
aplique provisoriamente, até deliberação
judicial, algumas das medidas protetivas de
urgência, intimando desde logo o agressor.

No
entanto,
quem
defende
a
inconstitucionalidade da norma pelo suposto
afastamento da reserva de jurisdição, insiste no fato
de que levar competência ao delegado de polícia ou ao
policial para aplicar medidas protetivas de urgência é
uma ofensa aos direitos fundamentais do ofensor, pois
a este não caberia, exempli gratia, cercear o direito de ir
e vir do indivíduo, considerando que o processamento
e julgamento é ato exclusivo do Poder Judiciário.
Com a devida vênia, não assiste razão os que
assim fundamentam, posto que, se assim fosse, a
prisão em flagrante delito, a guisa de exemplo, teria
de ser declarada inconstitucional, pois seria uma
forma de cerceamento de liberdade operada por
autoridade pública distinta do juiz.
E assim como o flagrante deve ser homologado
pelo Poder Judiciário para que seja convalidado,
as medidas protetivas de urgência aplicadas pela
autoridade policial, assim entendida como delegado
de polícia ou agente policial, também terão sua
validade atestada ou não, pois, da mesma forma,
passará pela chancela do Judiciário.
Postas essas premissas, impende ressaltar que,
como primeiro requisito à concessão das medidas
protetivas pela autoridade policial, inserto no
artigo 12-C, se exige a verificação de risco atual ou
iminente à vida ou à integridade física da mulher
em situação de violência doméstica e familiar, ou
de seus dependentes, caso em que o agressor será
imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de
convivência com a ofendida.
Não se pode esquecer, entretanto, que a
concessão da medida de urgência, tanto pelo delegado
de polícia quanto pelo policial, demanda, ainda,
condições específicas, consoante dispostas nos incisos
II e III, do artigo citado retro. Para que seja aplicado
por aquele, é estritamente necessário que o município
de atuação não seja sede de Comarca, e quanto à
aplicação por parte deste, além da ressalva de não se
tratar de sede de Comarca deve ser somada ainda, à
ausência do delegado para análise fática; necessário,
portanto, a observância do artigo 12-C em sua
plenitude.
Urge observar que, nas hipóteses dos incisos
II e III, ou seja, quando da aplicação da medida
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protetiva pelo delegado de polícia, em se tratando
de município que não seja sede de Comarca ou, pelo
agente policial nas mesmas condições e ausente o
delegado, o § 1º do dispositivo legal em comento
traz a ressalva de que o juiz será comunicado –
norma imperativa que não da margem de opção à
autoridade concedente – no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas.
Após a comunicação do juízo, o magistrado
terá o mesmo prazo, qual seja de 24 (vinte e
quatro) horas para decidir acerca da manutenção ou
revogação das medidas protetivas aplicadas, ocasião
em que dará ciência dos autos ao parquet de forma
concomitante.
É sobremodo importante assinalar que, a
autoridade policial, seja ela o delegado de polícia
ou agente policial, tem legitimidade para aplicar ao
agressor somente a medida protetiva de urgência de
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência
com a ofendida, hipótese consignada no rol do
artigo 22, inciso II, da Lei Maria da Penha, sendo
a única admitida para aplicação nos termos da Lei
13.827/19, posto que em relação às demais hipótese
ainda impende a reserva de jurisdição, ou seja, apenas
podem ser aplicadas pelo juízo competente.
Sob tal ambulação, a Lei estabelece, ademais,
que a autoridade policial somente poderá decretar
a medida de afastamento do agressor nos casos
de violência doméstica e familiar perpetrada em
município que não seja sede de Comarca, pois se
acaso for, há reserva de jurisdição, ficando a decretação
desse instrumento, também a cargo do juízo.
A violência doméstica é um fenômeno que
se revela em todas as classes sociais, todas as etnias,
culturas e países, em um sistema patriarcal, fundado
na desigualdade de gênero, onde o homem exerce,
ou pensa que pode exercer, poderes sobre a mulher.
E é justamente para possibilitar a defesa dos
direitos da pessoa do sexo feminino, vista como
parte vulnerável na relação para com os demais, que
a Lei Maria da Penha prevê todo um complexo de
equipamentos necessários para que a mulher não
venha a ser vítima de violência doméstica ou familiar,
ou ainda, se for, que possa se socorrer a todos os
mecanismos existentes.
E para isso é necessário uma justiça ágil, onde
os avanços conquistados sejam concretizados com
um amparo legal, haja vista inexistir uma justiça
reparativa, pois, segundo Marcelo Lessa Bastos
(2006), esse tipo de “[...] violência que, na maioria
das vezes, ocorre onde deveria ser um local de recesso
e harmonia, onde deveria imperar um ambiente de
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respeito, que é o lar, o seio da família”, deixa uma
memória que jamais será apagada e, portanto, para
evitar tais situações é que se faz importante um
trabalho preventivo.
A Lei Maria da Penha é uma lei pelo direito
penal mínimo, não de encarceramento total, mas
extensiva na prevenção; prevenção esta, que tende a
aumentar ainda mais com a incidência da alteração
legislativa consignada pela Lei 13.827/2019.
1.1 A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA E OS PONTOS
CONTROVERTIDOS

À luz da alteração legislativa, impende
observar que a Lei 13.827 apresenta aspectos que,
certamente, serão objetos de intensos debates,
doutrinário e jurisprudencial.
Questão relevante consiste em saber qual
policial teria legitimidade para decretar a medida
protetiva de urgência, considerando que a Lei
o apresenta de forma genérica. Nesse sentido, a
aplicação da medida de afastamento caberia ao
policial civil, militar, federal ou rodoviário?
Valendo-se de uma interpretação sistemática,
melhor esclarece Francisco Sannini Neto (2019) que,
apenas o policial civil teria legitimidade para aplicar
tal medida, tendo em vista que esse é a primeira
figura que se apresenta naturalmente ante a ausência
do delegado de polícia.
E continua a asseverar o autor:
Em reforço a esse entendimento, lembramos
que na maioria absoluta dos casos em que
se verificar violência doméstica, familiar ou
afetiva contra a mulher, haverá crime, o que
exige um juízo de tipicidade a ser efetivado por
autoridade com formação jurídica para tanto,
razão pela qual, entendemos que tal atribuição
não pode sair da esfera das polícias judiciárias,
dirigidas por delegados de polícia de carreira,
bacharéis em Direito (NETO, F. S., 2019).

Conquanto esse pareça o entendimento
mais adequado em um primeiro momento, dado o
caráter genérico da expressão adotada pelo legislador,
seria razoável interpretar que, em uma situação de
risco atual ou iminente, qualquer policial que tome
conhecimento do crime (civil, militar, federal ou
rodoviário) aplique a medida protetiva determinando
o afastamento do lar, desde que, é claro, seja
respeitado o caráter de subsidiariedade, isto é, apenas
na ausência do delegado de carreira.
Outro ponto a ser destacado dentre os possíveis
questionamentos que poderão surgir diz respeito ao
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crime por descumprimento da medida protetiva, tipo
penal incluído pela Lei 13.641/2018, in verbis:
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que
defere medidas protetivas de urgência previstas
nesta Lei:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois)
anos. (destaque nosso).

Versa a hipótese sobre o descumprimento de
medida protetiva de urgência aplicada em favor da
ofendida por decisão judicial. Nessa circunstância,
considerando que a medida de afastamento pode,
desde já, ser aplicada pela autoridade policial e,
tendo em vista que o juiz terá o prazo de até 24
(vinte e quatro) horas para decidir pela manutenção
ou revogação, há de se perguntar:
Há ofensa jurídica em caso de descumprimento
de medida protetiva de urgência aplicada pela
autoridade policial? Em outras palavras, estaria
caracterizado o crime tipificado no artigo 24-A, da
Lei 11.340/06?
Não pode se descartar a possibilidade de
uma vez concedida a medida de afastamento pela
autoridade policial e encaminhada à apreciação
do juízo, haver, nesse lapso temporal de 24 (vinte
e quatro) horas, o descumprimento por parte
do agressor sem sequer ter sido decidido pela
manutenção ou revogação. Aristóteles consignava
que “a lei é ordem e uma boa lei é uma boa ordem”.
Entrementes, insta salientar, em um primeiro
momento, que o ordenamento jurídico brasileiro não
admite interpretação analógica prejudicial ao réu,
pela vedação à analogia in malam partem. Assim, não
estando a conduta expressamente consignada no tipo
penal, a hermenêutica/exegese jurídica não poderia
se voltar à uma conduta semelhante para fazer incidir
a norma penal.
Salutar recordar que se trata de uma norma
recente, todavia, certamente surgirão futuros
entendimentos no sentido de acolher uma
interpretação restritiva do tipo, razões estas, pela qual
o descumprimento da medida protetiva de urgência
aplicada pela autoridade policial não faria caracterizar
a conduta descrita no tipo penal já comentado e,
assim sendo, seria declarada a atipicidade do fato,
considerando que a medida foi deferida por agente
público distinto do juiz, diverso do que consta na
norma (decisão judicial).
Entretanto, não se pode olvidar também, da
possibilidade de que seja adotada uma interpretação
extensiva do tipo penal descrito no artigo 24-A da
Lei Maria da Penha, de maneira a alcançar os casos
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de descumprimento das medidas de afastamento
aplicadas pela autoridade policial, posto que,
de acordo com o artigo 4º, da Lei de Violência
Doméstica, devem ser considerados os fins sociais a
que a norma se destina, senão observe:
Art. 4º Na interpretação desta Lei, serão
considerados os fins sociais a que ela se destina
e, especialmente, as condições peculiares das
mulheres em situação de violência doméstica
e familiar.

Nas lições de Rogério Greco (2018, p. 90),
ocorre a interpretação extensiva quando, para que se
possa conhecer a exata amplitude da lei, o intérprete
necessita alargar o seu alcance, haja vista a norma ter
dito menos do que efetivamente pretendia.
Destarte, s.m.j., o artigo 24-A deve ser
interpretado no sentido de alcançar não só o
agressor que descumpre medida protetiva deferida
em decisão judicial, mas também as emanadas da
autoridade policial, considerando o caráter protetivo
da legislação.
CONCLUSÃO
Considerando a metodologia abarcada em
buscas doutrinárias, científicas e legais, e os objetivos
traçados quando do início desta pesquisa, quais eram
analisar os reflexos da alteração legislativa consignada
à Lei Maria da Penha por meio da Lei 13.827, no
que tange à possibilidade de aplicação da medida
protetiva de urgência pela autoridade policial, além
de expor os possíveis aspectos que, dentre outros,
certamente serão objetos de discussão, se puderam
extrair os verdadeiros propósitos do novo regramento.
Em princípio, tomando por partida uma
análise simplificada dos avanços pelos quais passou o
ordenamento jurídico brasileiro no que diz respeito
aos direitos da mulher, destacou- se a Lei 11.340/06,
intitulada Lei Maria da Penha, como sendo uma das
maiores conquistas da pessoa de sexo feminino, pois
com essa, foram criados mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, dentre
eles, o instituto da medida protetiva de urgência, que
originariamente, era aplicado apenas pelo juízo, nos
termos dos artigos 22 a 24.
Acontece que a medida protetiva de urgência,
em decorrência de sua tramitação, muitas vezes não
era concedida a vítima de violência doméstica com o
caráter “urgente” que realmente demandava, posto
que diante de uma ocorrência, cabia à autoridade
policial, dentre outros procedimentos, remeter ao
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juiz o pedido da ofendida em expediente apartado,
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para
a concessão de medidas protetivas de urgência,
não tendo a vítima alternativa, senão, aguardar a
prolação da decisão do magistrado, que frente um
Judiciário abarrotado de feitos urgentes, fazia com
que a medida perdesse um pouco do seu sentido.
E foi traçando este panorama que o legislativo
brasileiro identificou a necessidade em aprimorar o
instituto da medida protetiva, de forma com que
ela fosse concedida à vítima em tempo razoável,
resguardando o verdadeiro interesse do instituto e,
sobretudo, a integridade da pessoa ofendida.
Assim foi promulgada a Lei 13.827 que,
incorporada à Lei Maria da Penha, trouxe legitimidade
à autoridade policial - aqui compreendida como
delegado de polícia ou agente policial – para a
aplicação de medida protetiva de urgência à vítima
de violência doméstica, nas hipóteses que especifica.
Uma ampla evolução para o ordenamento
jurídico no que concerne a aplicação das medidas
protetivas de urgência, posto que com a alteração
legislativa, sobreveio a possibilidade de que a medida
seja, diante de risco atual ou iminente à vida ou à
integridade física da mulher em situação de violência
doméstica e familiar, imediatamente aplicada pela
autoridade policial.
Conquanto, a Lei foi precisa e incontestável
quanto às hipóteses de aplicação da medida protetiva
por pessoa distinta da figura do juiz, estabelecendo
que, tal concessão só compete à autoridade policial –
delegado de polícia – quando, verificada a existência
de risco atual ou iminente à vida ou à integridade
física da mulher em situação de violência doméstica
e familiar, ou de seus dependentes, o município não
for sede de Comarca.
Subsidiariamente, o policial exercerá a
legitimidade para aplicação da medida, desde que não
esteja presente o delegado de polícia por ocasião da
denúncia, ressalvada a condição de que o município
não seja sede de Comarca.
Ademais, observou-se que, como medida
protetiva de urgência a ser aplicada pela autoridade
policial entende-se apenas o afastamento do agressor
do lar, domicílio ou local de convivência com a
ofendida, posto que as demais medidas dentre
as elencadas nos artigos 22 a 24 da Lei Maria da
Penha obedecem à reserva de jurisdição, ficando sua
aplicação condicionada ao juízo.
Postulado este – reserva de jurisdição – que
não se teve por violado com a legitimidade conferida
à autoridade policial, vez que, em se tratando de
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medidas protetivas aplicadas pelo delegado de polícia
de carreira ou pelo agente policial, estas se sujeitam
a chancela jurisdicional no prazo de até 24 (vinte e
quatro) horas, oportunidade em que será decidido
pela sua manutenção ou revogação, a depender da
análise in concreto.
Em análise, duas questões se insurgem quanto
a Lei 13.827: a) o termo genérico “policial”, adotado
no inciso III, atinge todas as esferas – civil, militar,
federal e rodoviário – ou apenas o policial civil? E, b) o
crime de descumprimento de medida protetiva poderá
incidir quando aplicada pela autoridade policial?
Em
resposta,
observou-se
que
a)
subsidiariamente, qualquer policial que tome
conhecimento do crime teria legitimidade para
aplicar a medida protetiva, determinando o
afastamento do agressor e ainda que, b) caberia
interpretação extensiva do tipo inserto no artigo 12C, no sentido de alcançar não apenas o agressor que
descumpre medida protetiva deferida em decisão
judicial, mas também as emanadas da autoridade
policial, considerando o caráter protetivo pretendido
pela Lei Maria da Penha.
Em virtude dos aspectos levantados, se
confirma o ideal de que a legislação veio de encontro
à defesa dos direitos da mulher, imprimindo maior
celeridade à concessão do instituto da medida
protetiva de urgência, objetivando proporcionar
um caráter ainda mais efetivo à Lei Maria da Penha,
corroborando com os mecanismos por esta adotados,
no sentido de garantir o mais amplo amparo à mulher
que tenha sofrido, sofra, ou venha a sofrer qualquer
ofensa à integridade.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar
a psicopatia, suas origens históricas e abordagens
ao longo do tempo, bem como o seu contexto
dentro do sistema carcerário, visando apontar o que
é esse construto psicológico e o seu diagnóstico.
Ademais, dentro da criminologia, a pesquisa traça os
parâmetros utilizados na ciência criminal para tratar
desta condição da personalidade. O método utilizado
foi uma revisão bibliográfica no campo da psicologia,
psiquiatria, criminologia e no direito penal, adstrita
ao psicopata encarcerado e sua individualização. No
tocante ao resultado, se constatou que a realidade
carcerária reflete na sociedade, pois no Brasil,
em razão do estado em que se encontra o sistema
carcerário, não há uma devida classificação do
psicopata e uma devida individualização de pena,
sobretudo, no que diz respeito à prevenção de crimes
praticados por este indivíduo.
PALAVRAS-CHAVE
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ABSTRACT
The present study aims to analyze the psychopathy,
their historical origins and approaches over time, as

well as its context within the prison system, aiming at
pointing out what is this psychological construct and
its diagnosis. In addition, inside of the criminology,
the survey outlines the parameters used in criminal
science to treat this condition of personality. The method
used was a literature review in the field of psychology,
psychiatry, Criminology and Criminal Law, restricted to
the imprisoned psychopath and their individualization.
In relation to the result, it was found that the prison
reality reflects in society, because in Brazil, by reason
of the state in which the penitentiary system, there is
a proper classification of the psychopath and a proper
individualization of punishment, especially with
respect to the prevention of crimes committed by this
individual.
KEYWORDS

Psychopathy; Forensic psychology; Criminology;

INTRODUÇÃO
A sociedade precisa entender como o sistema
carcerário trata o psicopata, para tanto é fundamental
entender esta modalidade de transtorno de
personalidade. O entendimento da psicopatia, que é
uma desordem da personalidade, está em construção,
desde os primórdios das ciências da mente. Tal
construto psicológico vem sofrendo alteração em
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sua conceituação, no seu diagnóstico e tratamento,
ao longo da história. A psicologia forense, dentro do
sistema penal brasileiro, busca identificar e estudar
esse transtorno da personalidade como forma de
compreender seus reflexos na sociedade, seja dentro
ou fora do cárcere.
A psicopatia não caracteriza uma doença em
si, nem mesmo lesão ou qualquer afecção cerebral
no indivíduo, o mesmo acontecendo com outros
transtornos da personalidade, sendo quase de maneira
inequívoca, associada a uma ruptura pessoal e social.
1 DEFINIÇÃO DE PSICOPATIA
A psicopatia, segundo o dicionário Aurélio,
compreende duas acepções (AURÉLIO, 2019):
a) Designação genérica das doenças mentais; b)
Desequilíbrio patológico no controle das emoções e
dos impulsos, que corresponde frequentemente a um
comportamento antissocial.
Segundo a classificação médica-psiquiátrica, a
psicopatia é denominada como transtornos específicos
da personalidade (MECLER, 2015, p. 09).
A Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde,
frequentemente designada pela sigla CID, fornece
códigos relativos à classificação de doenças e de
uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos
anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas
externas para ferimentos ou doenças. O CID-10
descreve o transtorno específico de personalidade
como uma perturbação grave da constituição
caracterológica e das tendências comportamentais
do indivíduo (MORANA; STONE; ABDALLAFILHO, 2006, p. 02).
Na psiquiatria forense, os transtornos de
personalidade não são considerados como afecções,
mas uma anomalia no desenvolvimento da psique
do indivíduo. Assim, ocorre uma perturbação da
saúde mental, acarretando nas relações interpessoais
do agente, condutas e atitudes problemáticas.
Comumente, pessoas portadoras dessa espécie de
transtorno, são etiquetadas como problemáticas e de
difícil interação, pois são turbulentos, com atitudes
incoerentes e calcadas na satisfação imediata de seus
objetivos, com reflexos nas relações interpessoais.
Pessoas portadoras dessa anormalidade, não raramente,
se envolvem em atos ilícitos, principalmente aqueles
com características antissociais (ABDALLA-FILHO,
2004 apud MORANA; STONE; ABDALLAFILHO, 2006, p. 02).
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Em síntese, a psicopatia é um transtorno
específico de personalidade que causa em seu
portador uma insensibilidade aos sentimentos
alheios. E, dependendo do grau dessa insensibilidade,
o indivíduo pode adotar condutas criminosas
recorrentes.
2 A PSICOPATIA NA HISTÓRIA
Etimologicamente a palavra psicopatia vem
do grego psyché, de alma, e pathos, de enfermidade,
podendo ser definida, de modo simplório, como
uma enfermidade da alma (ARAÚJO, 2011).
Na história, o psicopata sempre foi associado
aos crimes mais variados, estando, de modo íntimo,
ligado à marginalidade da sociedade, de modo que o
problema além de ser clínico, transborda para esfera
criminal de modo geral.
Há um longo período, os estudos da psicopatia
foram alicerçados na psicologia forense e na prática
clínica, sendo as primeiras tentativas concretas
em descrever esse transtorno da mente no século
XIX, principalmente nas três tradicionais escolas
da psiquiatria, a francesa, alemã e anglo-saxônica
(MONTEIRO, 2014, p. 23-24).
O médico francês Phillip Pinel foi o precursor
na descrição clínica da psicopatia, pois identificou
que seus pacientes não apresentavam qualquer
tipo de afecção mental, mas alguns demonstravam
impulsividade, violência e falta de remorso (empatia).
Em sua obra, O Tratado da Insanidade, Pinel cunhou
o termo “manie sans delire”, ou seja, insanidade sem
delírio, para descrever pessoas que mesmo cientes
das suas ações irracionais, tinha comportamentos
violentos e de autodestruição (MONTEIRO, 2014,
p. 25, tradução nossa). Assim, Pinel descreveu um
tipo de transtorno que abala as funções afetivas,
com comportamentos desviantes, mas sem alterar
a capacidade cognitiva. Por esse motivo, para Pinel,
o tratamento utilizado na época não era suficiente
e adequado, pois os métodos daquele período
eram cruéis, como a utilização de sangrias, vômitos
induzidos, violência e etc. Pautado nas ideias
iluministas da época, Pinel defendia a utilização de
métodos para o tratamento moral do paciente.
Já Benjamin Rush (1812/1827) estudou os
portadores de pensamentos desviantes, mas que
eram lúcidos. Tais pacientes eram observados pela
falta de escrúpulos, irresponsabilidade e violência.
Para Rush, os portadores desses desvios eram
taxados de pessoas com alienação moral da mente
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(moral alienation of the mind), em razão da falta de
moral e da presença congênita ou hereditária da
psicopatia, assim, o autor associa o transtorno com
manifestações antissociais e imorais (MONTEIRO,
2014, p. 25, tradução nossa).
Na escola anglo-saxônica, James Prichard
afirmava que a presença de insanidade sem
intercorrência na capacidade intelectual causa
prejuízos na capacidade volitiva e afetiva do paciente.
Publicado em 1837, o livro do autor Tratise of Insanity
and Other Disorders Affecting the Mind, descreveu
o termo “moral insanity”, ou, em tradução livre,
insanidade moral, para caracterizar os portadores
de transtornos morais, com traços de perversão dos
sentimentos inerentes à pessoa, bem como de empatia
e caráter (MAGRO e SANCHEZ, 2005, p. 137-168,
tradução nossa), sem, contudo, afligir o intelecto
do indivíduo ou causar alucinações ou qualquer
alteração no pensamento (MONTEIRO, 2014, p.
25). Os estudos de Prichard eram direcionados aos
pacientes que não apresentavam nenhuma patologia
aparente, mas, de outro giro, transgrediam as regras
sociais básicas com condutas digressivas.
O termo psicopatia foi desenvolvido no fim
do século XIX pelo psiquiatra alemão Julius Ludwig
Koch, em sua monografia “Psychopathic Inferiorities”.
Nesse trabalho, o autor defendia que os psicopatas
se envolviam em comportamentos anormais devido
à hereditariedade, mas que não eram considerados
loucos. Logo, a tese era de que a origem do distúrbio
era inata naquele indivíduo, decorrente de algum
problema físico (MONTEIRO, 2014, p. 27).
Emil Kraepelin desenvolveu a definição
de estados psicopáticos, pois segundo o autor, a
psicopatia é constituída por uma inferioridade
congênita, uma personalidade anormal com reflexos
na conduta do agente.
Um dos marcos teóricos no desenvolvimento
conceitual da psicopatia são os estudos de Hervey
Cleckley em 1940. Na obra clássica “The Mask of
Sanity”, Checkley infere que a psicopatia enquanto
considerada como transtorno da personalidade,
é mascarada por um aparente estado de saúde da
mente. O autor definiu 16 aspectos que definem
o perfil do psicopata (CLECKLEY, 1988 apud
MONTEIRO, 2014, p. 27):
1. Charme superficial e boa inteligência;
2. Ausência de delírios e outros sinais de
pensamento irracional;
3. Ausência de nervosismo ou manifestações
psiconeuróticas;
4. Não confiabilidade;
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5. Falsidade e insinceridade;
6. Ausência de remorso ou culpa;
7. Comportamentos
antissociais
não
justiçados;
8. Julgamento pobre e falha em aprender
com a experiência;
9. Egocentrismo patológico e incapacidade
de amar;
10. Pobreza geral na maioria das reações
afetivas;
11. Perda específica de insight;
12. Frieza nas relações interpessoais em geral;
13. Comportamento fantasioso e pouco
convidativo, com influência de álcool e,
às vezes, sem esta influência;
14. Suicídio raramente cometido;
15. Vida sexual impessoal, trivial e
pobremente integrada; e
16. Falha em seguir qualquer plano de vida.

Na linha desses aspectos da psicopatia
elencados por Cleckley, denota-se que o emocional
do psicopata é o mais relevante, sendo que os
traços de violência e crueldade não são definidores
da conceituação do construto. Assim, por esse
método, o conceito de psicopatia é desvinculado de
comportamentos delitivos, indo na contramão das
teses dos autores anteriores (HAUCK FILHO et al.,
2009; RIJO e SALEKIN, 2012 apud MONTEIRO,
2014, p. 29).
Na década de 50, a American Psychiatric
Associatio (APA) lança o Diagnostic and Statistical
Manual (DSM), na primeira edição, cunhou o
termo transtorno de personalidade sociopática para
especificar a psicopatia.
A partir do DSM-III, com a mudança do
diagnóstico, passou a ser tratado como transtorno de
personalidade antissocial, afastando-se dos aspectos
da personalidade, mas dando ênfase ao histórico
comportamental do indivíduo, considerando os as
aspectos antissociais e delitivos, o que se prolonga
até o momento (LILIENFELD, 1998 apud
MONTEIRO, 2014, p. 30). Com essa mudança
de diagnóstico trazida pela DSM-III, os aspectos
afetivos e interpessoais percorridos por Cleckley
foram afastados para distinguir a psicopatia, assim,
conforme argumenta Lykken, com esse novo prisma
baseado nos comportamentos delitivos, há uma
carência de base teórica e empírica, o que contribuiu
para a reestruturação da compreensão dos traços
na concepção da psicopatia (LYKKEN, 2006 apud
MONTEIRO, 2014, p. 30).
O psicólogo Robert Hare na década de
80, com base em Cleckley, concebeu a psicopatia
como um mix de traços de personalidade e de
comportamentos antissociais, sendo o precursor no
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estudo empírico da psicopatia. Os estudos de Hare
revitalizaram os aspectos afetivos e interpessoais do
indivíduo, pilares na compreensão do construto,
direcionando a avaliação para os comportamentos
antissociais e para impulsividade do agente. Hare
desenvolveu um instrumento de pesquisa para
diferenciar a condição de psicopata, assim, o PCL-R,
é um checklist de 20 elementos da personalidade do
indivíduo, com pontuação de zero a dois para cada,
totalizando 40 pontos, sendo considerado psicopata
o agente que somar 30 pontos (MORANA; STONE;
ABDALLA-FILHO, 2006, p. 03).
3 DIAGNÓSTICO
Como já visto, os transtornos da personalidade
são perturbações mentais com alterações no
desenvolvimento da personalidade, apresentando
falhas na estruturação do caráter do portador. O
padrão de comportamento do indivíduo é inflexível
e mecânico, desde o fim da adolescência ou no
início da vida adulta, acarretando dificuldades nos
relacionamentos interpessoais. Vale lembrar, que
não há perda da realidade, como nas psicoses, nem
alteração de estado sintomático ou assintomático,
como por exemplo, ocorre nos casos de depressão
ou ansiedade. Nos transtornos de personalidade
a resposta à medicação é quase nula, visto que a
anormalidade não se revela em sintomas, mas numa
organização patológica da personalidade (MECLER,
2015, p. 46).
Como explica Hare:
[...] os psicopatas têm total ciência dos seus
atos (a parte cognitiva ou racional é perfeita),
ou seja, sabem perfeitamente que estão
infringindo regras sociais e por que estão
agindo dessa maneira. A deficiência deles (e é
aí que mora o perigo) está no campo dos afetos
e das emoções [...]. (SILVA, 2010, p. 45).

O diagnóstico dos transtornos de personalidade
até hoje é controverso, pois a sua identificação na
psiquiatria é complexa, pois existe a divergência entre
a aplicação de testes padronizados ou a valorização
das entrevistas livres. Alguns profissionais balizam
o diagnóstico no relato de seus pacientes e exame
direto das emoções do paciente, outros preferem
testes padronizados, com questões diretivas.
Segundo Western: “a investigação diagnóstica do
transtorno de personalidade antissocial é uma das
que mais se beneficia das entrevistas estruturadas,
pelos índices bastantes objetivos no que se refere ao
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comportamento de seus portadores” (WESTEN,
2001 apud MORANA; STONE; ABDALLAFILHO, 2006, p. 03).
Para o diagnóstico de transtorno da
personalidade é condição sine qua non uma minuciosa
avaliação semiológica do paciente, analisando o
comportamento e a existência de condutas anormais
pregressas (MORANA; STONE; ABDALLAFILHO, 2006, p. 03).
3.1 PSYCHOPATLY CHECKLIST DE ROBERT HARE

Um dos métodos utilizados para avaliação da
psicopatia é o Psychopathy Checklist (PCL), criado por
Robert Hare na década de 80, combinando traços
de personalidade e comportamentos antissociais
(MONTEIRO, 2014, p. 39).
Posteriormente, após diversas pesquisas com
o PCL, Hare desenvolveu o PCL-R (Psychopathy
Checklist – Revised), uma versão atualizada da
anterior, difundida e utilizada no meio acadêmico.
A PCL-R é formada por 20 itens, os quais são
avaliados por meio de entrevista, assim, cada item
é pontuado numa escala de três pontos (0, 1, 2),
conforme o grau que os avaliadores atribuem para
cada manifestação descrita como de um psicopata ao
avaliado (MONTEIRO, 2014, p. 40).
De início, Hare propôs uma estrutura
bifatorial, avaliando os aspectos afetivos e
interpessoais, descrito como Fator 1, de outro norte,
descreveu como Fator 2 os aspectos ligados à um estilo
de vida impulsivo e comportamentos antissociais.
Com a evolução dos estudos/pesquisas, atualmente, o
modelo mais aceito é o de quatro fatores, constituído
por fatores afetivos, interpessoais, estilo de vida e
comportamentos antissociais (HARE; NEWMAN,
2007 apud MONTEIRO, 2014, p. 40).
A pontuação total varia de 0 a 40 pontos, assim,
quanto mais próximo da pontuação máxima, mais
próximo o avaliado se enquadra no perfil psicopata.
A avaliação é realizada com base em entrevista e
análise da ficha criminal e do perfil do avaliado,
tornando-se inapropriado quando o avaliado não tem
antecedentes criminais a serem avaliados. Nesse caso,
em razão das limitações, considerando faixa etária e
determinados contextos, o método a ser utilizado é o
Psychopathy Checklist Screening Version (PCL: SV) ou
Psychopathy Checklist Youth Version (PCL: YV).
A PCL: SV foi desenvolvida por Hart, Cox
e Hare, e é um instrumento composto por 12 itens
decorrentes da PCL-R, mas com itens simples e
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curtos (COOKE; MICHIE; HART; HARE, 1999
apud MONTEIRO, 2014, p. 40).
Está versão também possui um escore de
resposta de três pontos (0, 1 e 2), mas diferente da
PCL-R, a pontuação é entre 0 e 24, com nota de
corte de 18 pontos para o diagnóstico de psicopatia.
De outro modo, o PCL:YV é composto
por 20 itens, os quais são adaptados a idade dos
avaliados, pois tal versão do PCL é direcionada para
adolescentes, com as mesmas pontuação e nota de
corte.
Estrutura fatorial das escalas de Hare (HARE;
NEUMANN, 2008, p. 793 apud MONTEIRO,
2014, p. 41)
PCL-R

PCL:YV
FATOR 1
1. Manipulação de
impressão

1. Superficial

2. Grandioso senso de 2. Grandioso senso de
autoestima
autoestima

2. Grandioso

3. Mentira patológica 3. Mentira patológica

3. Enganador

4. Manipulação

4. Manipulação para
ganho pessoal
Afetivo

5. Falta de remorso
ou culpa

5. Falta de remorso

4. Falta de remorso

6. Afeto superficial

5. Falta de empatia

7. Insensibilidade e
falta de empatia

7. Insensibilidade e
falta de empatia

6. Não aceitam
responsabilidade

8. Não aceitação de
responsabilidade

8. Falha em aceitar
responsabilidade

ESTILO DE VIDA

COMPORTAMENTAL

ESTILO DE VIDA

9. Necessidade de
estimulação

9. Busca de sensação

7. Impulsividade

10. Estilo de vida
parasita

10. Orientação
parasita

8. Falta de objetivos

11. Falta de metas a
longo prazo

11. Falta de objetivos

9. Irresponsabilidade

12. Impulsividade

12. Impulsividade

6. Afeto superficial

FATOR 2

13. Irresponsabilidade 13. Irresponsabilidade
Antissocial
14. Pobre controle
comportamental

14. Pobre controle
da raiva

10. Pobre controle
comportamental

15. Problemas
comportamentais
precoces

15. Problemas
comportamentais
precoces

11. Comportamento
antissocial na
adolescência

16. Delinquência
juvenil

16. Sério
comportamento
criminoso

12. Comportamento
antissocial na idade
adulta

17. Revogação de
17. Sérias violações da
liberdade condicional
condicional
18. Versatilidade
criminal

3.2 PSYCHOPATHIC PERSONALITY INVENTORY (PPI)
DE LILIENFIELD E ANDREWS.

PCL:SV

Interpessoal
1. Loquacidade e
charme superficial

Por fim, de um modo geral, o fator interpessoal
relaciona-se com a superficialidade e domínio
das relações sociais, ufania exacerbada e mentira
patológica. No fator ligado à afetividade, são avaliados
aspectos como falta de remorso, superficialidade
afetiva e ausência de empatia. Já no caso do fator
ligado ao estilo de vida relaciona-se com a necessidade
de sensação, impulsividade, irresponsabilidade e
parasitismo, por outro lado, o aspecto antissocial
é ligado ao baixo controle do comportamento e à
delinquência juvenil (HARE; NEUMANN, 2008
apud MONTEIRO, 2014, p. 42).

18. Versatilidade
criminal
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Esse instrumento concebido por Lilienfield
e Andrews, com base nas escalas de Robert Hare,
propõe avaliar apenas a população não carcerária
com traços de psicopatia. Em sua construção, o
instrumento foi idealizado com base em aspectos
teóricos e empíricos sobre a psicopatia. Nesse
instrumento os aspectos antissociais do indivíduo
não foram considerados, pois, segundo os criadores,
o instrumento só mediria apenas a psicopatia.
No processo de construção, além das escalas
de Hare, foram utilizadas as escalas de desejabilidade
de Merlowe-Crowne (Crowne e Marlowe, 1964),
afastando-se os itens tendentes a desejabilidade.
Outros instrumentos utilizados foram o Deviant
Responding Scale (DP) e Variable Response
Inconsistency (VRIN), os quais avaliam o nível de
comprometimento dos avaliados ao responderem a
medida de psicopatia (MONTEIRO, 2014, p. 44).
Da PPI são extraídos oito fatores, egocentrismo,
domínio social, ausência de empatia, falta de
comprometimento, destemor, culpa, impulsividade
e imunidade ao estresse (LILIENFIELD;
ANDREWS, 1996 apud MONTEIRO, 2014, p.
44, tradução nossa). Os fatores acima elencados
dividem-se em dois fatores de segunda ordem, PPI-I
(domínio social, imunidade ao estresse e destemor)
e PPI-II (impulsividade, culpa, egocentrismo e falta
de comprometimento). Esses dois fatores de segunda
ordem são denominados de dominância destemida e
antisocialidade impulsiva, pois são ligados a aspectos
interpessoais e comportamentais. Ademais, o fator da
ausência de empatia conecta-se aos traços do aspecto
afetivo, o que indica a existência, nesse instrumento,
de uma estrutura trifatorial para avaliação da
psicopatia (BENNING; PATRICK; BLONIGEN;
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HICKS; IACONO, 2005 apud MONTEIRO,
2014, p. 44, tradução nossa).
Em resumo, após uma revisão da PPI, foram
definidos 154 itens, mas com a mesma estrutura
fatorial, segundo Nikolova, a PPI é uma das escalas
mais utilizadas e que apresenta o maior número de
validações por estudos (NIKOLOVA, 2013 apud
MONTEIRO, 2014, p. 44).
3.3 LEVENSON SELF-REPORT PSYCHOPATHIC

Levenson, Kiehl e Fitzapatrick desenvolveram
esse instrumento para avaliar a psicopatia em
populações fora do cárcere, nesse caso, a psicopatia é
dividida em primária e secundária, pois na primeira
relaciona-se com aspectos como inclinação à mentira,
ausência de remorso, insensibilidade e a manipulação,
o que se assimila ao Fator 1 da PCL-R de Hare. Por
outro lado, a segunda relaciona-se com a impulsividade,
intolerância a frustrações, irritabilidade e a falta de
objetivos em longo prazo, sendo assim, assimila-se
com o Fator 2 da PCL-R de Hare.
Após estudos empíricos com estudantes
universitários, foram desenvolvidos 30 itens para
compor o questionário, respondidos na escala
Likert de quatro pontos, escala essa que é utilizada
em pesquisas de opinião, visto que os entrevistados
concordam ou não com uma afirmação.
A LSRP é destinada a avaliar os traços da
psicopatia na população em geral, contendo, na
versão final, 26 itens, sendo 16 pertencentes à
denominada psicopatia primária e os 10 restantes à
psicopatia secundária.
Por fim, o Triarchic Model of Psychopathy e o
Triarchi Psychopaty Measure são dois instrumentos
novos para o diagnóstico da psicopatia, porém, como
não há pesquisas empíricas no contexto brasileiro,
preferimos não aborda-los para além de não estender
a pesquisa, mas também, em razão da falta de
contexto prático na psicologia pátria.
Cumpre frisar, que o instrumento utilizado no
Brasil é a escala de Hare (PCL-R), o qual é aprovado
pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), segundo
a Resolução CFP nº 009/2018 e do Código de
Ética Profissional dos Psicólogos (CONSELHO
FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2019).

indivíduo condenado, para analisar a conduta
criminosa, a personalidade do agente, a periculosidade
do agente e o prognóstico de reincidência delitiva,
com o fim de elaborar estratégias de intervenção para
evitar a reincidência. O objetivo da criminologia
clínica é o exame criminológico.
Segundo Nestor Sampaio:
A conduta criminosa tende a ser compreendida
como conduta anormal, desviada, como
possível expressão de uma anomalia física
ou psíquica, dentro de uma concepção prédeterminista do comportamento, pelo que
ocupa lugar de destaque o diagnóstico de
periculosidade (PENTEADO FILHO, 2012,
p. 195).

Desse modo, as estratégias utilizadas em
criminologia clínica são destinadas aos agentes de
segurança pública, em conjunto com profissionais
técnicos para envolver toda a camada da sociedade,
para uma intervenção mais efetiva nas estratégias
propostas para benefício da população carcerário
com transtornos de personalidade.
4.1 BIOANTROPOLOGIA CRIMINAL

O precursor dos estudos da bioantropologia
criminal foi Lombroso com suas análises morfológicas
e fisiognômicas, assim, o estudo da antropometria,
analisa as proporções do organismo humano para
estudos estatísticos e comparativos.
Após as teorias de Lombroso, foram
desenvolvidos
estudos
biotipológico,
endocrinológicos e psicopatológicos, os quais se
relacionam com a criminologia clínica. As teses
anatômicas da conduta humana se revelaram
insuficientes para o nexo de causalidade criminal,
sendo assim, novas teorias surgiram para tentar
explicar essa causalidade (PENTEADO FILHO,
2012, p. 103).
A teoria do autor elaborada por Kretschmer
diferenciou quatro tipos de constituição corporal
(PENTEADO FILHO, 2012, p. 103):
a)

b)

4 CRIMINOLOGIA CLÍNICA PARA AVALIAÇÃO DE
PSICOPATAS
A criminologia clínica é uma ciência que
se ocupa da investigação médico-psicológico do
138

c)

Leptossômicos: estatura alta, tórax largo,
peito fundo, cabeça pequena, pés e mãos
curtos, cabelos crespos. Esse biótipo,
segundo o autor, tem propensão ao furto
e estelionato.
Atléticos: média estatura, tórax largo,
musculoso, estrutura óssea forte, rosto
uniforme, pés e mãos grandes, cabelos
fortes. Este biótipo tem tendências aos
crimes violentos.
Pícnicos: tórax pequeno, fundo, curvado,
formas arredondadas e femininas,
pescoço curto, cabeça grande e redonda,
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d)

rosto largo, pés, mãos e cabelos curtos.
Esse biótipo tem menos propensão ao
crime.
Displásicos: pessoas com corpo
desproporcional, com crescimento
anormal. Esse biótipo tem propensão aos
crimes sexuais.

Cabe ressaltar, que essa teoria recebeu diversas
críticas em razão da tendência discriminatória,
adotadas pelas ideologias germânicas e italianas
na segunda guerra mundial para justificar a
superioridade da raça (PENTEADO FILHO, 2012,
p. 103).
Já a teoria de Kurt Schneider, que desenvolveu
o conceito de personalidades psicóticas, sustenta
que tais personalidades são alteradas no aspecto
da afetividade e nos sentimentos individuais
(PENTEADO FILHO, 2012, p. 104).
Para essas teorias, o indivíduo com tendências
criminais é organicamente diferentes de um
indivíduo normal, pois a predisposição ao crime
relaciona-se com variáveis congênitas com reflexos
na estrutura orgânica do agente.
A partir dos estudos sobre o genoma humano,
sustenta-se que a herança hereditária se manifesta por
semelhanças ou diferenças, pois a primeira é passada
do ascendente direto para descendente direito,
já a segunda é herança dos ancestrais do agente,
o que se denomina atavismo. Logo, na bagagem
genética estariam inseridos aspectos morfológicos
ligados à raça, sexo e estatura, fisiológicos, ligados à
sexualidade e força muscular e, psicológicos, ligados
à inteligência e sensibilidade.

a)

b)

c)

d)

e)

Além de Hilário, um dos expoentes da
Escola Positivista, Cesare Lombroso, classificou os
delinquentes como:
a)

4.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMINOSOS

A classificação dos criminosos é uma
ferramenta de utilidade criminológica, pois oferece
uma análise do diagnóstico correto, bem como um
prognóstico delitivo, com vistas à ressocialização no
que atine ao direito penal. Assim, na terapêutica
criminal, que visa reeducar o criminoso, é importante
conhecer o delinquente, para definir um plano de
ação para que este não volte a delinquir.
Hilário Veiga de Carvalho propôs a
classificação etiológica de delinquentes, segundo
autor, conforme a prevalência de fatores biológicos
ou mesológicos (fatores do meio ambiente), a saber,
biocriminoso puro; biocriminosos preponderante;
biomesocriminoso; mesocriminoso preponderante;
mesocriminoso puro (PENTEADO FILHO, 2012,
p. 130).
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

Biocriminosos puros (pseudocriminosos):
Apresentam apenas fatores biológicos;
para esse tipo de criminoso o tratamento
médico psiquiátrico é o mais adequado.
Segundo Hilário, é o caso de psicopatas,
epiléticos, retardados mentais severos ou
esquizofrênicos, dentre outros.
Biocriminosos preponderantes (difícil
correção): Tais indivíduos são tendentes
aos delitos motu proprio; os fatores
mesológicos nestes indivíduos são em
menor quantidade; são portadores
de algum tipo de anomalia biológica;
são sensíveis aos estímulos externos;
o tratamento sugerido é em colônias
disciplinares, casas de custódia ou
institutos de trabalho, mas acompanhados
de
assistência
médica-psiquiátrica;
potencialmente reincidente; praticam
sequestros, roubos ou latrocínios;
Biomesocriminosos (correção possível):
São influenciados por fatores biológicos
e mesológicos; reincidência ocasional;
o tratamento indicado é em regime de
reformatório progressivo, com apoio
médico e pedagógico.
Mesocriminosos
preponderantes
(correção esperada): São em geral
pessoas de caráter e personalidade
fracas; presentes os fatores biológicos e
mesológicos; reincidência excepcional; o
tratamento indicado é em colônias com
apoio sociopedagógico.
Mesocriminosos
puros:
Nesses
indivíduos apenas os fatores mesológicos
são percebidos; são antissociais; segundo
Hilário, são pseudocriminosos, pois
o crime é parte do meio social que o
indivíduo está inserido.

b)
c)
d)

Criminoso nato: com influências
biológicas, estigmas, instinto de
criminoso inato, degenerado, epiléptico
(cabeça pequena, deformada, fronte
fugidia, sobrancelhas salientes, maçãs
afastadas, orelhas malformadas, braços
compridos, face enorme, tatuado,
impulsivo, mentiroso e falador de gírias
etc.).
Criminosos loucos: perversos, loucos
morais, alienados mentais.
Criminosos de ocasião: predisposição
hereditária, pseudocriminosos, pois
praticam o crime por ocasião.
Criminosos por paixão: sanguíneos,
nervosos, irrefletidos, são violentos no
caso de problemas passionais.

Outro expoente da Escola Positivista, Enrico
Ferri, classificou os delinquentes como:
a)
b)
c)

Criminoso nato: degenerado, senso
moral atrofiado.
Criminoso louco: além dos alienados
mentais, os semiloucos.
Criminoso
ocasional:
criminoso
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d)
e)

eventual.
Criminoso
habitual:
reincidente,
criminoso profissional.
Criminoso passional: impulsivo.

Já Garófalo, da mesma escola, assim classificou:
a)
b)

c)

Criminosos
assassinos:
típicos
delinquentes, egoístas.
Criminosos enérgicos ou violentes: sem
compaixão, o senso moral existe, com
falsos preconceitos; há um subtipo, os
coléricos.
Ladrões ou neurastênicos: o senso moral
existe; ausência de probidade; pequenez,
face móvel, olhos vivazes, nariz achatado.

Essas teorias, hoje ultrapassadas, é uma
construção da criminologia e do estudo da
fenomenologia da personalidade do criminoso,
caminho necessário para construção das bases
teóricas modernas.
4.3 PERSONALIDADE

Segundo Rousseau, a sociedade corrompe o
homem, assim, o fator corruptor é intrínseco ao ser
humano, pois se trata de um demérito tipicamente
humano. Deste modo, Rousseau, nos primórdios
do pensamento moderno, discorreu acerca dos
elementos externos que influenciam o indivíduo e o
seu desenvolvimento social (PENTEADO FILHO,
2012, p. 199).
O conceito de personalidade baseado na
constituição biotipológica, superado nos dias
atuais, define que a genética do indivíduo estaria
intimamente ligada ao temperamento e às relações
sociais do agente. A personalidade é formada por
fatores biológicos, psicológicos e sociais do agente.
Para alguns autores não existem diferenças
entre a personalidade do indivíduo criminoso e
o não criminoso, não podendo assim dividir a
personalidade normal e anormal (ODON; AYUSH;
MARLET apud PENTEADO FILHO, 2012, p.
208).
As modernas teorias da personalidade
descrevem sete sistemas que a constituem:
neuropsicológico;
psicossensorial;
expressivo;
afetivo; cognitivo; vivencial e; político. Assim, esses
fatores compõem a personalidade de um indivíduo
(PENTEADO FILHO, 2012, p. 209).
As pesquisas sobre a criminalidade apontam
que não há déficits ou psicopatologias reveladoras
que corroboram para associar a personalidade
criminosa, pois esses indivíduos não se distinguem
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das personalidades ditas normais (PENTEADO
FILHO, 2012, p. 209).
Assim, é quase impossível apontar traços
pré-determinados ou imanentes que tornem uma
personalidade criminosa, mas, por outro lado, o que
é consenso, é que os fatores externos e internos do
agente, assim como a sua interação social, moldam a
personalidade do agente.
4.4 EXAME CRIMINOLÓGICO

O exame criminológico é um método
cientifico de cunho biopsicossocial para obter um
diagnóstico da personalidade do agente, analisando a
sua inimputabilidade, periculosidade e probabilidade
de correção, bem como um prognóstico criminal.
Diferentemente do incidente de insanidade
mental descrito no art. 149 do CPP, que visa apurar
a imputabilidade ou inimputabilidade do agente, o
exame criminológico, como aponta Renato Marcão,
é uma garantia da defesa social, e busca medir a
temibilidade do criminoso (MARCÃO, 2015, p.
43).
Conforme Luiz Roberto de Almeida e Evaldo
Veríssimo Monteiro dos Santos (ALMEIDA;
SANTOS, 1975 apud MARCÃO, 2015, p. 44):
[...] com a realização do exame criminológico,
estarão respondidas várias questões que
envolvem o criminoso na sua conduta
antijurídica, antissocial e seu possível retorno
à sociedade. Diante de tais providências,
teremos o resultado das variações do caráter do
delinquente manifestado por sua conduta já
que o comportamento será sempre o reflexo da
índole, em desenvolvimento.

A Lei nº 7.210/1984 (Execução Penal)
estabelece no art. 8º, que o condenado em regime
fechado será (imposição cogente) submetido ao
exame criminológico para individualizar a pena. No
caso de condenado ao regime semiaberto, o parágrafo
único do referido artigo faculta ao juiz a submissão
do apenado ao exame criminológico.
Cabe ressaltar, que a Súmula Vinculante nº 26
do STF e a Súmula 439 do STJ admitem a submissão
do apenado para fins de progressão de pena, desde
que a decisão seja devidamente fundamentada, bem
como pelas peculiaridades do caso em concreto.
No Direito Penal pátrio, a individualização da
pena tem fundamento constitucional, pois conforme
o art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal cabe à
lei regular a individualização da pena. Nesse ínterim,
a doutrina divide a individualização da pena em três
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fases, legislativa, judicial e executória. A primeira
é realizada com a elaboração da lei penal pelo
legislador, já a segunda é feita pelo juiz no momento
da aplicação da sentença penal, por fim, a última
é concebida no cumprimento da pena privativa de
liberdade e é de responsabilidade do juiz da execução
penal (MARCÃO, 2015, p. 42).
Assim, além da individualização da
pena, o exame criminológico, em razão da sua
multidisciplinaridade, aponta o perfil psicossocial do
examinando. Em criminologia, como aponta Nestor
Sampaio Penteado Filho, o exame criminológico
subdivide-se em morfológico, funcional, psicológico,
psiquiátrico, moral, social e histórico (PENTEADO
FILHO, 2012, p. 318).
No contexto brasileiro, o exame
criminológico está em desuso, pois não há uma
efetiva classificação dos criminosos conforme
determina a Lei de Execuções Penais, frise-se
que além da falta do exame, não há espaço nos
ergástulos públicos, pois não há investimento na
área. Logo, um psicopata pode estar circulando
com os demais encarcerados sem qualquer tipo de
observação, já que não há como classifica-lo, não
há como nota-lo.
Por fim, os testes de personalidade projetivos
auxiliam na busca pela descrição da personalidade do
agente criminoso, assim, nos casos dos psicopatas, o
traço de afetividade ou empatia, podem ser aferidos,
de modo a qualificar o agente delinquente como
psicopata e assim individualizar de modo efetivo a
pena.
CONCLUSÃO
O presente trabalho abordou a psicopatia e os
seus aspectos fenomenológicos dentro da psicologia
forense, assim, é possível notar que no contexto do
cárcere brasileiro não há nenhum tipo de prevenção
para mitigar uma possível reincidência do psicopata.
Como observado, esse transtorno da
personalidade afeta principalmente o campo
das emoções do indivíduo, excluindo regras de
convivência social e da própria preservação humana,
pois não são capazes de sentir remorso pelo calvário
do próximo.
São sujeitos com perfis transgressores por
natureza, verdadeiros predadores se soltos ou
desassistidos psicologicamente, para eles, não há
freios morais ou legais, apenas a satisfação imediatista
do seu objetivo.
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Assim, no cárcere, a falta de uma classificação
adequada do psicopata é uma desídia da prevenção
de atos nocivos ulteriores, o que macula os objetivos
do Estado Democrático de Direito, que é, além de
outros, a manutenção da paz e a harmonia social.
Cumpre salientar, que a desigualdade social
fortalece o fenômeno da psicopatia, pois como
dito, os fatores mesológicos contribuem de maneira
significativa na construção da personalidade de
qualquer indivíduo, logo, nos psicopatas, na maioria
dos casos, à margem da sociedade, a desigualdade é
um fator preponderante na regressão moral das suas
ações.
A Constituição Federal de 1988, no capítulo
da Segurança Pública (art. 144), determina um
dever de todos os Entes da Federação em favor
da preservação e redução da criminalidade. Em
criminologia, a prevenção criminal têm três espécies,
a primária, secundária e a terciária, e é nesta
última que está a raiz do problema, pois a falta de
investimento e o descaso dos Entes da Federação na
tentativa de reinserir socialmente o apenado, bem
como classifica-lo, cria um ciclo vicioso do crime.
O endurecimento das penas por si só não é
óbice para prevenção delitiva, é necessária uma nova
abordagem, o problema não está no crime, mas no
indivíduo que prática o fato típico, antijurídico e
culpável, eis que está a míngua da marginalidade,
sem perspectiva de um futuro.
Por fim, os psicopatas não têm um traço
exterior que os defina, sem sexo, raça, cor ou credo,
circulam por todas as camadas sociais, esperando
o momento certo de agir, ou não, apenas fazem
por um estímulo interno que não necessariamente
são calculados. Não são loucos, longe disso, o
aspecto cognitivo de um psicopata é íntegro, são
egocentristas, egoístas e não hesitam diante de um
potencial comportamento delitivo ou de sua vítima.
Naturalmente, são verdadeiros predadores sociais.
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RESUMO
O homicídio consentido tem que ser
juridicamente compreendido à luz do moderno
Direito Penal, assim estará aberto aos câmbios
sociais que nele podem ingressar a partir dos fins
político-criminais presentes no Estado de Direito
democrático e social. A correta concepção da função
do ordenamento penal como protetor subsidiário de
bens jurídicos condicionados pela política criminal
tem de permear toda a teoria do Delito, só desse
modo o indivíduo é tomado como participante
dos processos sociais. É neste sentido que se insere
o consentimento do ofendido, entendido como
expressão da autodeterminação individual frente à
bem jurídica vida.
PALAVRAS-CHAVE

consentimento; homicídio; imputação objetiva; ofendido.

ABSTRACT
Consented murder has to be legally understood
in the light of modern criminal law, so it will be open to
social changes that may enter it from the political and
criminal ends of the democratic and social rule of law.
The correct conception of the function of the penal order
as a subsidiary protector of legal assets conditioned by
the criminal policy has to permeate the whole theory of
the crime, only in this way the individual is taken as
participant of the social processes. It is in this sense that

the consent of the offended, understood as an expression
of individual self-determination in the face of the legal
life, is inserted.
KEYWORDS

consent; murder; objective imputation; offended.

INTRODUÇÃO
De acordo com o pensamento jurídico
moderno, constitui direito primordial do direito
penal a proteção de bens jurídicos – bens essenciais
do indivíduo ou da comunidade que são tutelados
em razão da sua importância para a manutenção da
convivência social – de modo que não há delito sem
que haja lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico
determinado. O conceito material de bem jurídico
exsurge da experiência social, sobre a qual recaem
juízos de valor, primeiro do constituinte, depois do
legislador ordinário, que deve sempre ter em conta as
diretrizes contidas na Constituição e os valores nela
consagrados, em razão do caráter limitativo da tutela
penal. (PRADO, 2005)
Entender a dinâmica da dogmática atual se
faz imprescindível para a análise dos temas propostos
nesse trabalho bem como a relação que a moderna
teoria do Direito Penal tem com o bem jurídico na
atribuição de responsabilidade penal ao agente que
pratica o homicídio consentido, ou seja, que age com
autorização da vítima, tendo, pois, o consentimento
do ofendido para lesar o bem jurídico, vida. O
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paternalismo penal, apesar de ser uma conceituação
decorrente do liberalismo anglosaxão, é também
relacionado a uma eticização ou moralização do direito
penal decorrente de teorias que ganharam força após
a segunda guerra mundial, como a finalista, que foi
questionada pelas teorias funcionalistas surgidas nas
décadas de 60 e 70. Começa-se, então, com a breve
análise do desenvolvimento da dogmática penal do
pós-guerra até se chegar às teorias teleológicas que
irão constituir o plano de fundo em que se moverá a
reflexão em torno do homicídio consentido.
Sendo uma delas a teoria da imputação
objetiva, o que traz algumas regras básicas para a
configuração do fato típico: a) valoração da conduta,
verificando se cria ou incrementa um risco proibido
relevante; b) resultado juridicamente relevante
decorrente do risco proibido; c) resultado abrangido
pelo âmbito de proteção da norma. Assim, será
analisada a base filosófica da teoria objetiva, qual
seja, o funcionalismo, sendo, ainda, imprescindível
explicar as teorias mais significantes e que precederam
o instituto para, então, chegar à sua análise específica.
(ROXIN, 2002)
A nova dogmática tem de responder às críticas
da psicologia e sociologia à ciência penal como um
instrumento de dominação e seletividade. Em razão
disso, volta sua reflexão para as sanções e execução
penal, bem como para a formulação de uma teoria
da política criminal, valorização da criminologia e
outras ciências sociais e empíricas. As críticas exigiam
um maior esforço da dogmática em sua legitimação
racional, ou seja, essa dominação exercida pelo
Direito Penal havia de ser útil àqueles que a ele
se submetiam. Dessa forma, os compromissos
assumidos por essa dogmática penal orientada aos
fins do próprio Direito eram: proteção subsidiária
de bens jurídicos, prevenção geral e ressocialização
(com o menor custo possível aquele que delinquiu).
(ROXIN, 2002)
O paternalismo em âmbito penal tem de ser
visto com as devidas cautelas, se em outros âmbitos
ele é justificável, como no direito trabalhista,
previdenciário e consumerista, em se tratando de
delito, a liberdade tem de sofrer a mínima restrição
combinada com a máxima proteção de bens jurídicos.
Assim, o indivíduo é livre para dispor de seus bens
pessoais (os bens indisponíveis são os coletivos). A
vida, por mais que seja importante para a sociedade,
é primeiro para o indivíduo. Que, não sendo
vulnerável, deve dela dispor como bem entender,
pois a autonomia, a escolha das opções de vida (e
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porque não dizer de morte?) é um dos componentes
do conceito de pessoa. (BITTENCOUT, 2007)
Cumpre destacar que a Eutanásia, em
qualquer de suas formas, não se confunde com o
auxílio ao suicídio, figura prevista no art. 122, do
Código Penal que proclama “Induzir ou instigar
alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que
o faça” – naquele o derradeiro ato é praticado por
terceira pessoa, distinta do morimbundo, ao passo
que neste é o próprio doente que dá cabo de sua
vida, ainda que para isso deva contar com a ajuda de
outrem. Não obstante, as duas situações podem ter
em comum, além da vontade da vítima de abandonar
a própria existência, os móveis piedosos daquele que
mata ou auxilia alguém a se matar em razão de uma
moléstia ou invalidez irreversível – daí conclui-se
que inexiste uma diferença valorativa fundamental
entre as duas condutas. Nessas circunstâncias, o
que distingue ambas é meramente o fato, de que, o
doente encontra-se mergulhado num estado tal de
debilidade física que é incapaz de dar a morte a si
mesmo. (CARVALHO, 2001)
O consentimento do ofendido na teoria do
delito é componente do tipo objetivo, é um dos
critérios para não imputação da responsabilidade
penal ao agente, pela coincidência entre os interesses
deste e da “vítima”. Não se pode concordar que a
solução esteja na antijuridicidade, pois no presente
caso não se vislumbra conflito de interesse. Se
corretamente entendido, o consentimento pode
conduzir à absolvição do agente na prática da
Eutanásia. (PRADO; CARVALHO, 2015)
1 LIMITAÇÕES AO DEVER DE CONSERVAR A VIDA
Antes de tudo devemos observar o princípio
da dignidade da pessoa humana se trata de atributo
da natureza de cada pessoa, que o faz destinatária do
respeito e proteção tanto por parte do Estado, quanto
das demais pessoas. Desta forma, busca-se impedir
que o ser humano seja alvo não só de situações
desumanas ou degradantes, como também lhe
garantir, o direito de acesso a condições existenciais
mínimas. (MARTIN, 2005)
Observados o princípio da dignidade da pessoa
humana e com o avanço da medicina, esses avanços
tecnológicos modernos forneceram aos médicos a
capacidade de prolongar artificialmente a vida de
pacientes severamente doentes, mesmo quando a
cura não mais é possível e uma parada cardíaca final
é inevitável, o controle médico com relação ao tempo
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e a forma de morrer aumentou acentuadamente.
Embora não se trate de uma questão presente
em todos os casos, frequentemente os médicos se
encontram em situações nas quais tem que decidir
se devem continuar a lutar contra a morte iminente
com todos os meios cirúrgicos e técnicas de que se
dispõe. (CARVALHO, 2001).
No âmbito da profissão médica sempre se
impôs a obrigação de defender a vida a qualquer
custo, utilizando-se de todas as vias legítimas de que
dispõe. A busca pela sobrevivência sempre foi seu
objetivo maior. Contudo, é prudente não ouvidar que
a vida física não é o único e maior de todos os bens,
a ponto de converter-se em dever a sua conservação
a todo preço e em qualquer situação, nem a morte é
um mal absoluto e definitivo, de modo que não se
possa enfrentá-la com um sentido transcendente da
existência humana.
De primeiro cumpre salientar que é muito
difundido e aceito pelos moralistas o princípio
segundo o qual não é obrigatório, para a conservação
da vida, o recurso a meios extraordinários de
prolongamento das funções vegetativas, bastando
para tanto que sejam empregados meios ordinários.
Tendo em vista o avanço das terapias médicas, e a
consequente dificuldade de se delimitar o conceito de
meios extraordinários, tem-se preferido a distinção
entre meios proporcionados e desproporcionados,
que leva em consideração os aspectos particulares,
relativos ao paciente terminal, á reversibilidade de sua
moléstia. Ainda que preferível a adoção do segundo
binômio, o primeiro ainda se reveste de utilidade,
se corretamente empregado, ademais, um e outro
desde que relacionados ao caso concreto, devem
sempre estar vinculados ao conceito valorativo de
qualidade de vida que, que livre de toda consideração
economicista, busca, em atendimento ás atuais
condições de vida de um paciente determinado
comparadas com as que ele julgue aceitáveis ou
desejável ou com as que lhe resultem efetivamente
possível, melhorar essas condições em função de
seu próprio benefício ou bem-estar. (CARVALHO,
2001)
Agregue-se a isso o contexto de uma cultura
medicalizada, que procura negar a morte, erigindo-se
a categoria de mal absoluto, o que conduz a abusos
de onipotência médica. Ademais a formação dos
profissionais de medicina lhes impõe o dever de
prolongar a vida e vencer a morte, vislumbrando-a
não como um processo natural, mas um fracasso
do conhecimento e da tecnologia médica. Logo se
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a morte significa derrota, a obstinação terapêutica
aparece como providência lógica e obrigação a que
não se pode furtar o médico. De outro lado, fatores de
ordem econômica e as ilusões geradas pela indústria
e pela propaganda de serviços médicos, são razões
que incrementam o pensamento errôneo, segundo o
qual a morte é um episódio isolado do contexto de
uma enfermidade crônica potencialmente incurável.
Por conseguinte, a obstinação terapêutica é um
fenômeno sócio cultural com causa plúrimas – a
medicalização da vida, as desmesuradas expectativas
de cura que a medicina engendra na sociedade, a
carência de educação tanatológica dos médicos, as
perspectivas derrotistas quanto à superveniência da
morte, motivos econômicos e até mesmo o desejo
de experimentação com pacientes terminais, total ou
parcialmente inconsciente. (CARVALHO, 2001)
Acrescente-se ainda a esses motivos o
temor dos médicos de que sejam chamados à
responsabilidade jurídica e profissional pela
superveniência do resultado morte. É preferível a
futilidade médica à prática da ortotanásia, que os
legaria consequências demasiado gravosas, quais
sejam a perda da licença profissional, a obrigação
de reparar os danos causados e o cumprimento de
sanções penais. A desconfiança por parte dos médicos
origina-se, sobretudo em sua falta de preparo quanto
ás imprevisíveis consequências jurídicas em sua
atuação em determinados casos graves, quando não
existe vínculo com o paciente e seu grupo familiar
– fenômeno altamente negativo que se denomina
“despersonalização do tratamento hospitalar”. A
ruptura da relação Médico- paciente conduz a prática
frequente de uma “Medicina defensiva” consistente
no estudo e análise aprofundados dos casos e na
realização de testes muitas vezes desnecessários com
vistas a fazer prova de uma boa atuação médica. Do
mesmo modo, em relação aos pacientes terminais, o
temos dos médicos em serem demandados conduz
ao implemento de tratamentos inúteis e a prática de
distanásia, de modo a que se diga que todo o possível
foi feito. (CARVALHO, 2001)
É comum, porém, que a ética médica condene
a eutanásia, ativa ou passiva, mas não proíba
expressamente a ortotanásia. Nessa trilha dispõe
o Código de Ética Médica brasileiro (resolução
1.246/88 do conselho federal de medicina) que
é vedado ao médico “utilizar, em qualquer caso,
meios destinados a abreviar a vida do paciente,
ainda que a pedido deste ou de seu representante
legal” (art. 66). Recorde-se que não se confundem
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os procedimentos empregados para encurtar o curso
vital com a ortotánasia, na qual o que se busca é
tão somente suprimir os meios extraordinários e
desproporcionados que mantém inutilmente vivo o
enfermo terminal (distanásia). Assim é que a ética
médica não veda a supressão pelo médico, dos
meios artificiais para manutenção da vida, embora
da redação do artigo não se possa apreender que
se admita a eutanásia passiva. Ocorre que não se
considera lícito o emprego de “meios destinados a
abreviar a vida do paciente” e como na eutanásia
por omissão como já se expôs, a abstenção dos
meios ordinários de manutenção da vida vegetativa
importa, ainda que indiretamente, a diminuição do
curso vital que prosseguiria ou até mesmo evoluiria
caso não se procedesse aquela privação, tem-se que
também não se admite o código de Ética Médica a
sua prática. (CARVALHO, 2001)
De outro lado, prescreve o Código que:
“Salvo por justa causa, comunicada aos
pacientes ou seus familiares, o médico não
pode abandonar o paciente por ser este
portador de moléstia crônica ou incurável,
mas deve continuar a assisti-lo ainda que
apenas para mitigar o sofrimento físico ou
psíquico” (art. 61 §2º)

Demais disso impõe como dever do médico:
“Utilizar todos os meios disponíveis de diagnóstico e
tratamento a seu alcance em favor do paciente” (art.
57). Em que pese a relevância dessas disposições,
observe-se que não devem ser interpretadas de
modo absoluto, visto que estariam a justificar a
obstinação terapêutica. A medida do uso desses
meios pelo médico não é dada pela sua eficácia em
gerir o sofrimento e postergar o memento da morte,
mas reside no benefício e interesse do paciente,
que nem sempre coincide com aqueles objetivos.
(CARVALHO, 2001)
De conformidade com o exposto, justificase a internação nas unidades de terapia intensiva
daqueles pacientes críticos ou agudamente enfermos,
com vistas ao prolongamento de sua vida, mas não
há razões para que pacientes que se encontram
em fase terminal sejam internados para morrer de
uma forma indigna, quando basta que lhe sejam
ministrados tão-somente cuidados paliativos.
Assim, a falta de razoabilidade do ato médico que
submete o paciente terminal a tecnologia das UTIs
autoriza que se fale em “futilidade terapêutica”, e
dá lugar ao questionamento ético das decisões de
não reanimação ou ordens de não ressuscitação. As
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decisões de não reanimação são decisões de cunho
ético-clínico que importam a abstenção de efetuar
uma reanimação cardiopulmonar, ante uma parada
cardiorrespiratória, respeitada a vontade expressa do
paciente, que deve ter a consciência do seu estado, e
mediante sua prévia e esclarecida anuência, ou com o
assentimento de seus representantes legais, quando,
do ponto de vista médico e bioético, a reanimação
é considerada inapropriada e fútil. Em todos os
casos faz-se mister que se busque sempre o bem
maior do paciente e se lhe evite causar qualquer mal.
(CARVALHO, 2001)
Por tudo isso, a decisão de não reanimação não
importa discriminação nem abandono do enfermo
(mistanásia – abandono do paciente moribundo),
a quem se seguirá atendendo e prestando cuidados
paliativos, evitando sempre situações de obstinação
terapêutica, que em muitos casos podem garantir
o prolongamento dos sinais vitais, mas não podem
ser chamadas certamente de prolongamento da
vida – onde a justificação ética das decisões ética das
decisões de não reanimação. Cumpre, porém que as
decisões sejam prudentemente tomadas de acordo
com cada caso concreto, devendo perquirir a respeito
da oportunidade ou futilidade do tratamento em
relação a enfermidade e ao paciente em particular.
(CARVALHO, 2001)
Importante destacar que a decisão ortotanásica
de não implementar determinados tratamentos não
é produto de uma simples escolha entre tratar e
não tratar determinados pacientes, mas provém da
opção pela forma de tratamento que se julgue mais
apropriada para um enfermo em concreto. Essa
opção deve considerar o tipo de patologia em questão
e seu grau de evolução, vez que não é qualquer
tratamento que convém a qualquer paciente, e sua
utilização indiscriminada pode convertê-lo em
complicações causadas por tratamentos médicos.
Deve-se ter presente ainda que os cuidados e atenções
dispensadas aos pacientes terminais não são ações
que se inscrevam no campo do curar, mas no âmbito
do cuidar, não tendo como finalidade preservar uma
existência em franca deterioração, mas tão somente
assistir, aliviar e satisfazer dentro do possível suas
necessidades vitais básica, ministrando-lhe cuidados
paliativos (alimentação, hidratação, asseio, controle
de sintomas), de modo que seja) possível suspender
ou mesmo não iniciar tratamentos médicos que não
tragam nenhum benefício ao moribundo, ainda que
isso acarrete seu falecimento. Essa forma de proceder,
porém não autoriza a interrupção dos cuidados
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mínimos ordinários que lhe são devidos, em respeito
à sua condição humana. (CARVALHO, 2001)
2 A IMPUTAÇÃO OBJETIVA E O SISTEMA
JURÍDICO PENAL BRASILEIRO
A teoria da equivalência das condições, de
raiz causal naturalista é a base de aplicação de todo o
direito penal brasileiro, em que por meio da relação
de causalidade completa-se o tipo objetivo, indiciário
da antijuridicidade, ofertando à culpabilidade o juízo
de reprovação frente ao autor. (SOUZA, 2004)
É necessário ressaltar que a teoria da
equivalência das condições serve como mecanismo
por meio do qual, empiricamente constata-se a
necessidade de que uma conduta venha a ser apreciada
pelo Direito Penal, contudo, a influência positivista
da época em que foi formulada, fez com que
erroneamente, boa parte da doutrina, e infelizmente,
majoritariamente na jurisprudência, a verificação
causal resumisse a análise da tipicidade objetiva por
meio de um simples processo de subsunção, tendo
ofertado o finalismo a limitação da responsabilização
destes comportamentos no âmbito do dolo por meio
do tipo subjetivo.
Com a análise do artigo 13 do Código Penal,
há de se fazer menção ao seu parágrafo primeiro por
meio do qual, tradicionalmente, tem-se trabalhado
com a teoria das concausas, sendo apresentada uma
verdadeira classificação entre causas preexistentes,
concomitantes e supervenientes. Veja-se: “A
superveniência de causa relativamente independente
exclui a imputação quando, por si só, produziu o
resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputamse a quem os praticou. ”
É de muita importância observar que este
dispositivo defende uma limitação de vertente
normativa à condicio sine qua non. Note-se que
por meio da sua redação tem-se a adoção de um
raciocínio advindo da Teoria da Causalidade
Adequada, por meio da qual é empregado o critério
de previsibilidade objetiva e o já mencionado juízo
de prognose póstuma objetiva. Do mesmo modo que
o legislador procedeu com a positivação da condicio
sine qua non, em seguida, positivou o reconhecimento
expresso de que o problema da imputação carece de
uma segunda etapa de raciocínio para que se possam
obstar as incongruências da primeira, sobretudo, a
necessidade de uma ordem de raciocínio normativo,
de abertura axiológica.
Deste modo, o Código Penal contém em si
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o reconhecimento de que o tipo objetivo exige para
sua comprovação a existência do nexo causal. Como
visto, após a concepção da teoria da equivalência
das condições, nenhuma outra teoria que pretende
afirmar a relação causal é intrinsecamente de
ordem causalista, de modo a compreender outras
abrangências que nada mais fazem do que imputar
uma conduta como obra de seu autor, assim,
somente a condicio sine qua non corresponde a
uma teoria puramente causal. Dada a insuficiência
de sozinha afirmar a atribuição típico-objetiva da
conduta é necessária a utilização de critérios de
ordem normativa pra proceder com referida análise.
Note-se que após a condicio sine qua non,
a construção das teorias da relação causal deságua
no reconhecimento de suas insuficiências e da
carência de uma ordem normativa para compor
o tipo objetivo. Assim, é desenvolvida a Teoria da
Imputação Objetiva, de modo que ela comporta
juízos normativos presentes nas ditas “teorias do
nexo causal”, acrescidos à idéia de criação de risco
ao bem jurídico. Todos os esforços doutrinários em
restringir a amplitude da equivalência das condições
reforçam a necessidade de adoção da teoria da
imputação objetiva, que como afirma Roxin, por
meio de seus critérios faz de uma causação, uma
causação objetivamente típica. (ROXIN, 2002).
Ora, atualmente, no cenário jurídico-penal
brasileiro é flagrante a necessidade de adoção dos
pressupostos da teoria da imputação objetiva, uma
vez que o instituto da tipicidade objetiva tem sido
utilizado como mero processo objetivo de subsunção
entre a conduta e a norma, concepção de mera causa
e efeito, há muito superada na doutrina e como visto,
remanescente desde a concepção causal naturalista.

3 TEORIAS DA EQUIVALÊNCIA
DAS CONDIÇÕES E A TEORIA DA
IMPUTAÇÃO OBJETIVA: UMA RELAÇÃO
COMPLEMENTARIDADE
Ressaltada a necessidade de que haja uma
atualização no âmbito da tipicidade objetiva por
meio das propostas da Imputação Objetiva é muito
importante trançar a relação existente entre referida
teoria e a constatação da relação de causalidade.
Este ponto tem sido objeto de grande discussão na
doutrina, de modo que por um lado defende- se que
haja a substituição da teoria da equivalência adotada
no atual art. 13, caput, do Código Penal e por outro
lado, sustenta-se a relação de complementaridade
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entre estas, de modo que sua relação não se revele
como ponto de tensão, mas de conciliação.
Destacam-se as palavras de Alexis Couto
de Brito, no sentido de acolher a relação de
complementaridade entre a teoria da equivalência
das condições e a teoria da imputação objetiva:
Inicialmente, devem-se diferenciar os planos
naturalísticos e valorativos (normativo) sem
que se despreze a importância destes dois
âmbitos. A relação de causalidade nos crimes
de resultado não deve ser desprezada, mas
não se demonstra suficiente para imputar
o resultado a seu autor, é apenas o primeiro
passo, que estando comprovado permitirá
o juízo normativo da imputação objetiva.
(BRITO, 2015)

Da leitura do atual art. 13, caput, do Código
Penal tem-se o seguinte: “O resultado de que
depende a existência do crime, somente é imputável
a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou
omissão sem a qual resultado não teria ocorrido. ”
É clara a adoção da fórmula da conditio sine qua
non, positivada neste dispositivo. Mas ressalte- se
que ele trata tão somente do nexo causal, de modo
que não constitui óbice ao acolhimento da Teoria da
Imputação Objetiva. Como bem destaca Luís Greco
“o art. 13, caput, em momento algum determina que
a realização do tipo objetivo se limitará à causalidade.
” (GRECCO, 2002)
Deste modo o dispositivo supramencionado
consagra a necessidade de existência da relação
causal entre a conduta do agente e o resultado,
mas não limita a análise do tipo objetivo tão
somente a esta constatação, de maneira que já em
seu parágrafo primeiro, o legislador consagrou a
insuficiência da adoção de um conceito puro de
causa e no intuito de limitar o alcance e amplitude
da Teoria da Equivalência das Condições procedeu
com a positivação de critérios de ordem normativa.
Assim, “é o próprio legislador quem [...] admite a
necessidade de uma segunda ordem de raciocínio,
distinta da causalidade, para que se possa considerar
um indivíduo responsável por um resultado. ”
(GRECCO, 2002)
Os pressupostos de criação de um risco
juridicamente desaprovado e a ocorrência deste
risco no resultado, diversamente do que alguns
doutrinadores têm afirmado, não substituem a teoria
da equivalência das condições positivada no art. 13,
caput do Código Penal, pelo contrário, havendo
confirmação do nexo causal é que se pode proceder
com a análise da imputação objetiva, de modo algum
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pode-se afirmar que um sujeito criou um risco a um
bem jurídico sem que sequer exista vinculo causal
entre seu comportamento e o resultado.
A estrutura da imputação objetiva demonstra a
necessidade de que o tipo objetivo seja reconstruído,
de maneira que comporte em si os pressupostos desta,
não sendo possível afirmar que a tipicidade cumpre
sua função sem este raciocínio. De modo que só é
justificável considerar como tipicamente objetiva, a
conduta que, gere risco ao bem jurídico e que reste
comprovado que o risco produzido efetivamente
se realizou no resultado delitivo. Ainda que não
vigore a incorporação do sistema funcionalista
reestruturando à sua maneira toda a teoria do delito,
não há óbice algum quanto à adoção da teoria da
imputação objetiva no âmbito do sistema hoje
adotado, que é o finalismo. O próprio Roxin afirma
a compatibilidade do tipo subjetivo apresentado pelo
finalismo e a teoria da imputação objetiva. (ROXIN,
2006)
4 O CONSCENTIMENTO DO OFENDIDO
O consentimento do ofendido se situa nas
hipóteses do âmbito de proteção da norma, diferenciase das heterocolocações em perigo consentidas na
medida em que nas lesões consentidas o ofendido
tem consciência objetivamente do resultado danoso,
já nas heterocolocações em perigo somente vislumbra
a ação perigosa. (GRECCO, 2002)
Embora o consentimento do ofendido não se
encontre expressamente previsto no Código Penal
Brasileiro, quer como causa excludente da tipicidade,
quer como causa excludente da ilicitude, a sua
importância na apuração da responsabilidade penal
é ponto pacífico entre os penalistas contemporâneos.
No entanto a ausência de regulamentação legal da
margem a relevante discussão doutrinária, quanto
a sua correta localização na estrutura delitiva, bem
como os efeitos de sua verificação.
BACIGALUPO, em análise a problemática,
destaca que conforme parte da doutrina, o
consentimento do ofendido excluiria a tipicidade
nas hipóteses em que a contrariedade à conduta
constituísse o próprio caráter ilícito do fato como se
observa no tipo de violação de domicílio (art. 150 do
CP), enquanto no caso da conduta importar, per si,
uma lesão, poderia advir a exclusão da ilicitude, como
podemos observar na hipótese de crime de dano (art.
163 do CP). Por outro lado, segundo entendimento
diverso, este ratificado por BACIGALUPO, a ação
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somente se realiza o tipo, tratando de bens disponíveis,
na hipótese de importar em uma lesão ao âmbito de
domínio autônomo, do sujeito passivo, ou seja, de
violar a sua disponibilidade quanto a conservação do
bem jurídico. (BACIGALUPO, 1994)
Já segundo o posicionamento de D ÁVILA, o
equívoco do primeiro posicionamento é manifesto.
Inicialmente, podemos observar que a questão que o
consentimento do ofendido no delito de violação de
domicílio não passa de impropriedade na subsunção
típica. É impossível haver tipicidade na presença do
consentimento do ofendido, quando a ausência deste
é elementar do tipo, não havendo portanto, qualquer
dificuldade na elucidação da proposta. Quanto ao
crime de dano, por sua vez, não parece correta a mera
exclusão da ilicitude na ocorrência do consentimento
do sujeito passivo, quando é exatamente sua ausência
que implica a relevância penal da conduta. Não
haverá lesão ao substrato material do tipo, não
sendo possível, assim, admitir-se a sua realização.
(D’AVILA, 2001)
No entanto, o consentimento do ofendido
não se restringe as modestas hipóteses supraditas,
podendo assumir em realidade, três situações bem
distintas: acordo excludente do tipo, consentimento
excludente do tipo e consentimento excludente da
ilicitude. Haverá o acordo excludente do tipo quando
se tratar do abandono de um bem fundado na vontade
livre e digna de respeito, em que o efeito do acordo
decorre do conteúdo da livre discricionariedade.
Ocorrerá também, quando se quer uma situação
na qual pertence, necessariamente, o abandono do
bem (espécie do consentimento excludente do tipo).
(D’AVILA, 2001)
Nas hipóteses de consentimento que exclui
o tipo, encontraremos os casos em que o ofendido
pode dispor do bem tutelado. Por exemplo, parte dos
delitos contra o patrimônio como o dano, o furto,
bem como os crimes contra a honra, o segredo de
correspondência, lesões corporais leves, etc. Aqui
o consentimento do ofendido exclui a valoração
negativa do resultado. São hipóteses em que a figura
típica tutela, acima de tudo, o domínio autônomo
do ofendido, o qual não é lesado em razão do
consentimento.
5 EUTANÁSIA E IMPUTAÇÂO OBJETIVA
O pensamento de Roxin, em seu artigo sobre
os aspectos penais da eutanásia, diz que a adequação
social e fim de proteção da norma são critérios muito
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indeterminados para fundamentar a impunidade
do homicídio. Na realidade há um homicídio, mas
esse é impune em razão do consentimento expresso
ou tácito; para ele seria impunível a eutanásia
passiva, até aquela em que a pessoa não tivesse em
condições de expressar seu consentimento, por
meio da análise do consentimento presumido, que
leva em consideração manifestações orais e escritas,
valores pessoais, expectativa de vida para sua idade,
sofrimento provocado pela dor, sendo que não se
pode tomar a priori um pressuposto “in dúbio pro
vida” ou “in dúbio pro morte”, pode-se relacionar às
diretivas de fim de vida disciplinadas pela Resolução/
CRM n. 1995/2012. Nos casos limites, como o
exemplo do sujeito preso no caminhão em chamas
que pede auxílio para morrer, o penalista admite a
impunidade até da eutanásia ativa, mas que em regra
ela seria punível.
O
panorama
exposto
possivelmente
demonstrou em que terreno extraordinariamente
complicado e controverso nos movemos ao falar
da apreciação jurídico penal da eutanásia. Uma
regulamentação satisfatória é o que temos como meta,
mas que ainda não é possível alcançar, pois a morte
dolorosa de uma pessoa sempre permanece horrorosa.
Mas é possível, mesmo assim, tentar moldar o direito
de tal forma que ele, na medida do possível, dê ou
ofereça ajuda ou, pelo menos, somente tolere o
mal menor. O homicídio consentido da vítima,
enquanto consistir num ato comissivo que objetive
um encurtamento da vida e que possua o domínio
sobre o ato imediatamente provocador da morte, é
de acordo com a doutrina dominante punível sob
quaisquer circunstâncias. Ainda que o paciente sofra
dores horríveis, esteja próximo da morte e peça a
injeção libertadora de modo fervoroso, quem injetar
sempre será punido por crime de homicídio.2
Existem autores contemporâneos como Luiz
Flávio Gomes, que sustentam com propriedade a
atipicidade de certos comportamentos relevantes
ao direito penal. (GOMES, 2007). Conforme esta
corrente, todo fato penal é formalmente típico
através da análise da conduta humana, nexo de
causalidade, resultado e tipicidade; e materialmente
típico através da valoração pelo magistrado da
conduta humana e do resultado jurídico, com base
na lesão ou criação de risco proibido ao bem jurídico
tutelado, nos termos da teoria da imputação objetiva.
Nestes moldes, o resultado jurídico só se tornará
típico quando a lesão ou o risco: a) for relevante;
b) concreto; c) transcendental; d) intolerável, e)
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objetivamente imputável ao autor em decorrência
de seu comportamento, e f ) inserido no âmbito de
imputação da norma.
Portanto, conforme demonstrado, se ninguém
pode ser privado de sua vida arbitrariamente
(resultado juridicamente intolerável), a partir do
momento em que em que o decurso vital é abreviado
com o consentimento do enfermo, primando-se pela
dignidade, nos casos de insuportável sofrimento ou
doença grave, ambos incuráveis, excepcionalmente
o fato se torna tolerável e, por conseguinte atípico,
afastando qualquer possibilidade de punição
daqueles que, como medida de humanidade,
por misericórdia, auxiliaram ou promoveram a
interrupção do sofrimento através da privação do
restante de um período de sobrevida do suplicante.
CONCLUSÃO

O tema abordado nesta pesquisa é primordial porque analisa a proteção dos direitos
da personalidade quando da manifestação do
consentimento no homicídio eutanásico, dá
mesma forma como temos direito a vida, também temos direito a morte digna.
São apresentados três conceitos similares, porém não coincidentes: eutanásia é matar alguém imbuído de compaixão pelo sofrimento da pessoa, com seu consentimento. O
homicídio consentido não compartilha desse
elemento especial do tipo. Já o suicídio assistido se dá quando o próprio indivíduo se auto
lesiona com ajuda de outro.
O paternalismo em âmbito penal tem
de ser visto com as devidas cautelas, se em outros âmbitos ele é justificável, como no direito
trabalhista, previdenciário e consumerista, em
se tratando de delito, a liberdade tem de sofrer
a mínima restrição combinada com a máxima
proteção de bens jurídicos. Assim, o indivíduo
é livre para dispor de seus bens pessoais (os
bens indisponíveis são os coletivos). A vida,
por mais que seja importante para a sociedade,
o é primeiro para o indivíduo. Que, não sendo
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vulnerável, deve dela dispor como bem entender, pois a autonomia, a escolha das opções de
vida (e porque não dizer de morte) é um dos
componentes do conceito de pessoa, a dignidade fundamenta a autonomia no fim da vida.
Todavia é um conceito ambivalente
que merece maior objetividade. Ela tem face
privada (autonomia) e pública (heteronomia).
O texto constitucional, por representar uma
quebra com o modelo de estado anterior privilegiou a autonomia em benefício de uma
sociedade dialética e pluralista. Esta prevalece
desde que haja a capacidade de autodeterminação e as condições para o exercício desta.

Conclui-se que o sistema penal teleológico é
cognitivamente aberto, o que pode ensejar, também,
a adoção de um sistema penal integral, que não se
preocupa somente com as categorias dogmáticas,
mas também com a interpretação das normas no
caso concreto e com a execução penal. Nesse sentido,
mesmo que o consentimento não esteja tipificado
ele pode ser aplicado quando se interpreta a norma
no caso concreto, devido às finalidades políticas
criminais do bem jurídico também encontrarem-se
presentes na hermenêutica do tipo, como cláusula
supralegal de exclusão da tipicidade objetiva.
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RESUMO
A lei 13.827/19 inseriu o art. 12-C na
Lei 11.340/06 objetivando facilitar a aplicação
da medida protetiva de urgência consistente no
afastamento do agressor do lar, domicílio ou
local de convivência diretamente pelo policial ou
pelo delegado de polícia. Desse modo, a partir do
método hipotético-dedutivo, valendo-se de revisão
bibliográfica, propõe-se a hipótese de que inovação
legal está em descompasso com a Constituição, face
a necessidade de ordem judicial. Para tanto, foram
examinados os requisitos necessários à aplicação
de medidas cautelares no âmbito da persecução
penal, propondo ainda soluções caso identificada
inconstitucionalidade no texto normativo.
PALAVRAS-CHAVE

the protective measure of urgency consisting in the
removal of the aggressor from home, domicile or place of
coexistence directly by the police officer or police delegate.
Thus, based on the hypothetical-deductive method,
using a bibliographical review, the hypothesis that legal
innovation is in mismatch with the Constitution is
proposed, given the need for a judicial order. To this
end, the necessary requirements for the application
of precautionary measures in the context of criminal
prosecution were examined, and solutions were proposed
in the event of unconstitutionality identified in the
normative text.
KEYWORDS

Maria da Penha Law; Precautionary measures; Competent
authority; Reservation of jurisdiction; Unconstitutionality.

INTRODUÇÃO

Lei Maria da Penha; Medidas cautelares; Autoridade competente;
Reserva de jurisdição; Inconstitucionalidade.

ABSTRACT
Law 13.827/19 inserted art. 12-C in Law
11.340/06 aiming to facilitate the application of

O presente estudo tem a finalidade de
examinar a modificação legal implementada na
Lei 11.340/06 por meio da Lei 13.827/19 que,
dentre outras medidas, buscou transferir a análise
sobre o cabimento e aplicação da medida protetiva
consistente em afastamento do agressor do lar,
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domicílio ou local e convivência diretamente para
o delegado de polícia ou mesmo o policial, em
determinadas circunstâncias.
Em verdade, não se pretende discutir os
nobres motivos elencados na justificativa do texto
legal, que buscou solucionar um problema estrutural
do Estado, notadamente porque não é incomum
que em virtude das dimensões continentais do
território brasileiro existam localidades fortemente
prejudicadas pela ausência de aparato estatal
suficiente para prontamente atender as necessidades
locais.
Nada obstante, é salutar examinar a novel
legislação à luz das características das medidas
cautelares no processo penal, sobretudo para que se
verifique a existência de fundamento constitucional
que imponha a reserva de jurisdição na aplicação
das medidas protetivas de urgência, mesmo porque
o art. 13 da Lei 11.340/06 impõe a aplicação
supletiva do Código de Processo Penal. Assim, surge
como problema de pesquisa: é constitucional a
transferência da imposição de medida protetiva de
urgência a autoridade distinta da judicial?
Também é preciso refletir e examinar as
repercussões da incidência de uma medida cautelar
em face do indivíduo submetido à persecução penal,
mormente porque o descumprimento da medida
pode acarretar a configuração de crime (art. 24-A,
Lei 11.340/06), além de possibilitar a incidência da
prisão preventiva (art. 313, CPP).
Desse modo, valendo-se do estudo dos
direitos e garantias fundamentais elencados no art.
5º da Constituição Federal pretende-se verificar a
(im)prescindibilidade de atuação jurisdicional na
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
e consequente (in)conformidade constitucional do
novo diploma legal.
Para cumprir os objetivos propostos será
aplicado o método hipotético-dedutivo, partindo-se
da hipótese de que o art. 12-C da Lei 11.340/06,
no ponto em que permite a aplicação de medida
protetiva de urgência em favor da mulher,
diretamente pela autoridade policial ou pelo policial
é inconstitucional, em virtude da reserva jurisdicional
incidente na aplicação das medidas.
Finalmente,
caso
confirmada
a
inconstitucionalidade
pretende-se
apresentar
possíveis soluções para enfrentar a deficiência
estrutural do Estado sem provocar rupturas no texto
constitucional.
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1 DAS MEDIDAS CAUTELARES NO PROCESSO
PENAL
Em primeiro, é preciso aprofundar a análise
dos requisitos e características que regem a aplicação
de medidas cautelares no processo penal brasileiro,
aplicáveis às medidas protetivas de urgência da
Lei Marida Penha (Lei 11.340/06) em virtude
do disposto no art. 13 do mencionado diploma
legal11 (DELMANTO; DELMANTO JUNIOR;
DELMANTO, 2014, p.
917). Nesse contexto, arremata Renato
Brasileiro de Lima que “as medidas protetivas de
urgência jamais poderão ser adotadas como efeito
automático da prática de determinada infração
penal. Sua decretação também está condicionada
à presença do fumus comissi delicti e do periculum
libertatis” (2015, p. 938). Não por acaso, registra
Rodrigo Capez que “todas as medidas cautelares,
indistintamente, se destinam a enfrentar uma
situação de crise processual, representada pelo
periculum libertatis” (2017, p. 358).
De outro lado, o descumprimento de
medidas protetivas pode acarretar a decretação da
prisão preventiva (art. 313, inc. III, CPP), além de
configurar o crime previsto no art. 24-A2, da Lei
11.340/06, reforçando a pertinência da incidência
dos requisitos inerentes às medidas cautelares
processuais penais.
Conforme se passará a tratar na sequência,
a doutrina elenca algumas características das
medidas cautelares no processo penal, as quais
serão examinadas com o escopo de identificar a
possibilidade de autoridade distinta da judicial
impor medida protetiva de urgência em desfavor
do suposto agressor, ressaltando-se que aquelas
relacionadas diretamente ao objeto do presente
trabalho sofrerão análise mais detalhada em
detrimento de outras características que, embora
relevantes, não estão diretamente conectadas ao
escopo do estudo.
1.

2.

Não se desconhece a existência de posicionamento em sentido diverso (sobre
isso cf. ÁVILA, 2019, 131-172), mas entende-se inadequada a dissociação dos
requisitos das medidas protetivas de urgência das exigências inerentes às
medicas cautelares no processo penal, pois o descumprimento das medidas
previstas na Lei 11.340/06 podem acarretar, inclusive, a decretação de prisão
preventiva (art. 313, inc. III, CPP), muito embora, conforme se verá na
sequência, o cabimento de prisão cautelar pelo simples descumprimento de
medida protetiva de urgência seja alvo de intenso debate doutrinário.
O crime foi inserido por meio da Lei 13.461/18, pois antes da edição da lei
havia compreensão pacífica no Superior Tribunal de Justiça reconhecendo
a impossibilidade de configuração de crime de desobediência pelo
descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas como base na
Lei Maria da Penha (cf. GODOY, 2017, p. 405-418).
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1.1 INSTRUMENTALIDADE HIPOTÉTICA

1.4 PROVISORIEDADE

Segundo Gustavo Badaró a demora processual
pode tornar necessário algum provimento judicial
para garantir utilidade e eficácia à futura decisão,
por isso, fundado num juízo de probabilidade
(fumus comissi delicti), consistente na probabilidade
de aplicação de uma pena por meio da sentença
penal condenatória, tem-se a medida cautelar como
“instrumento para assegurar o resulto de uma
hipotética condenação”. (2016, p. 988).
Noutras palavras, “são providências urgentes,
com as quais se busca evitar que a decisão da
causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da
parte, evitando que se realize, assim, a finalidade
instrumental do processo, consistente em uma
prestação jurisdicional justa” (FERNANDES, 2005,
p. 311), assim, admite-se a adoção de medidas
cautelaras para eliminar ou mitigar o perigo que
determinada situação fática gere ao resultado final
do processo.

A tutelar cautelar é provisória porque os seus
efeitos perdurarão até a ocorrência de um evento
sucessivo, representado pelo provimento final do
processo cognitivo. Noutras palavras, a medida
cautelar não dura para sempre e tampouco tem
aptidão para resolver definitivamente a situação
carecedora de tutela jurisdicional (BADARÓ, 2016,
p. 989-991). Logo, a característica em estudo possui
íntima relação com o fator temporal, reconhecido
que as medidas cautelares tutelam determinada
situação fática tem-se como consectário que são
de curta duração, ou seja, temporárias (LOPES
JUNIOR, 2017, p. 589-590).

1.2 ACESSORIEDADE

Afirma-se o caráter acessório das medidas
cautelares porque não basta, por si só, para as
viabilizar uma tutela satisfativa, não são um fim em
si mesmo, mas “um mecanismo de um provimento
final, no qual definitivamente será aplicada a pena,
ou declarada a inocência do acusado. ” (BADARÓ,
2016, p. 989)

1.3 PREVENTIVIDADE

1.5 COGNIÇÃO SUMÁRIA

Em seguida, afirma-se que a providência
cautelar não se baseia no juízo de certeza, pois em
virtude do seu caráter de urgência é proferida antes
da instrução e do processo, por isso, não é possível
que o juiz exerça cognição profunda sobre os fatos, ou
seja, é limitada em sua profundida. Isso não significa
maior facilidade na obtenção do provimento, mas
sim que a cognição na tutela cautelar é menos
profunda do que quando comparada com aquela
exercida no processo principal. Em síntese, a tutela
cautelar avalia – de forma profunda – a presença dos
fumus boni juris e do periculum in mora, subsistindo
limitação apenas em relação ao tema a ser decidido
(BADARÓ, 2016, p. 991-993).
1.6 REFERIBILIDADE

A tutela cautelar é preventiva pois visa evitar
a ocorrência de um dano futuro e irreparável ou
de difícil reparação, durante o período necessário
para o desenvolvimento do processo e prolação
do provimento final. No processo penal, a tutela
cautelar objetiva conservar uma situação de fato
(ex. sequestro do bem que seja proveito do crime)
ou impor determinada constrição aos direitos do
acusado (ex. prisão preventiva). (BADARÓ, 2016,
p. 989-990)
Embora nominando como provisonalidade,
Aury Lopes Junior também trata dessa característica
reconhecendo que as medidas cautelares visam
tutelar determinada situação fática, a qual, uma vez
desaparecida deve implicar na revogação da medida
imposta, conforme regulamentado no art. 282, §§4º
e 5º do Código de Processo Penal (2017, p. 588-589).
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Característica da tutelar cautelar consistente
em conectá-la a determinada situação concreta
de direito material, no processo penal acautelase o hipotético direito de punir relativo a crime
específico, objeto da imputação formulada na
denúncia (BADARÓ, 2016, p. 993-994).
1.7 LEGALIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PENAIS

Não existe, no processo penal, medidas
cautelares atípicas, tal como no processo civil, em que
o juiz é dotado do poder geral de cautela, aplica-se
assim o princípio da legalidade às medidas cautelares
(BADARÓ, 2016, p. 995). Em acréscimo, afirmase que no processo penal, por tratar da liberdade
do indivíduo, é imprescindível expressa previsão
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legal das hipóteses de sua restrição, logo, limita-se
a criatividade jurisdicional na fixação de medidas
cautelares, adstritas àquelas elencadas no texto de lei
(ROSA, 2017, p. 572-573).
Por outro lado, também há que sustente a
existência de um poder geral de cautela no âmbito
das medidas cautelares, justificando o entendimento
na perspectiva de que, vislumbrando o magistrado
medida menos gravosa do que a prisão preventiva,
nada impediria a sua aplicação em desfavor do
investigado ou acusado, pois estaria sendo beneficiado
com o afastamento da prisão cautelar (SCHIETTI,
2017, p. 225-231).
De todo sorte, a legalidade é intransponível em
matérias que dizem respeito à limitação da liberdade,
seja com a imposição de prisão preventiva ou medidas
cautelares, sendo inviável a possibilidade de aplicação
de medida sem respaldo legal, além do mais, mesmo no
campo específico das medidas protetivas de urgência
da Lei 11.340/06 há disposição legal autorizando o
emprego de outras medidas, desde que previstas na
legislação em vigor (art. 22, §1º).
1.8 CONTRADITÓRIO

A possibilidade de contraditório está disposta
no art. 282, §3º do Código de Processo Penal
regulamentando que, recebido o pedido de medida
cautelar caberia ao juiz intimar a “parte contrária”,
desde que não haja prejuízo à eficácia ou urgência
do pedido. Por conseguinte, embora de forma tímida
e sem maiores regulamentações sobre a forma de
manifestação do investigado ou acusado a legislação
processual passou a prever o contraditório, de modo
que, em virtude da lacuna legal, sugere Aury Lopes
Junior a realização de uma audiência, regida pela
oralidade, na qual exercido o contraditório e a ampla
defesa, incumbiria ao julgador avaliar o cabimento
da medida postulada (2017, p. 586-587).
Embora reconheça que em determinadas
circunstâncias, como pedido de prisão preventiva
por risco de fuga ou por risco à instrução processual,
face a intimidação de testemunhas, o contraditório
restaria efetivado somente após a efetivação das
medidas, Aury Lopes Junior admite que o maior
espaço para aplicação do contraditório ocorrerá
quando houver suspeita de descumprimento de
cautelares diversas da prisão objetivando cumular
novas cautelares ou mesmo a conversão em prisão
processual (2017, p. 588)
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1.9 PROPORCIONALIDADE

O gravame causado pela tutela cautelar deve
ser proporcional à constrição ou restrição que poderá
ser causada ao direito, com o provimento final
que se pretende proteger, trata-se de consequência
lógica da instrumentalidade e provisoriedade, pois o
acessório não pode superar ou ultrapassar o principal
(BADARÓ, 2016, p. 994).
Ademais, salienta-se que a proporcionalidade
impõe que a medida imposta seja: a) adequada:
deve ser apta aos seus motivos e fins, sendo tarefa
do julgador avaliar a gravidade do crime e suas
circunstâncias, além das condições pessoais do
imputado para concluir pela medida cautelar mais
coerente à situação concreta, evitando que a sanção
penal imposta ao final do processo seja menos grave
que a medida cautelar fixada no curso do processo
ou da investigação; b) necessidade: relaciona-se às
características da provisonalidade e provisoriedade; e
c) proporcionalidade em sentido estrito: aplicação da
lógica da ponderação dos interesses em jogo (LOPES
JUNIOR, 2017, 596-597).
Por sua vez, Antonio Magalhães Gomes Filho
em comentários ao art. 282 do Código de Processo
Penal ressalta a relevância de observar a gravidade
do crime e as circunstâncias do caso na definição
das medidas cautelares, pois “podem fornecer um
prognóstico sobre a pena no caso concreto, afastando
o risco de que a medida imposta em caráter cautelar
venha a ser mais gravosa do que a própria sanção
esperada como resultado do processo” (2018, p.
548).
Esse ponto pode ser debatido especificamente
tomando em consideração as medidas protetivas
de urgência elencadas na Lei 11.340/06 porque,
ao tratar das hipóteses de cabimento da prisão
preventiva, o legislador estabeleceu no art. 313, inc.
III, do Código de Processo Penal que:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste
Código, será admitida a decretação da prisão
preventiva:
(...)
III - se o crime envolver violência doméstica e
familiar contra a mulher, criança, adolescente,
idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para
garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;

A partir daí, instaurou-se na doutrina celeuma
acerca do cabimento da prisão preventiva quando o
descumprimento da medida protetiva ocorre durante
a apuração de um crime que, considerada a pena a
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ser aplicada ao final do processo, jamais seria viável o
regime fechado, ou seja, se haveria a possibilidade de
o instrumento (medida cautelar) ser mais gravoso do
que o provimento final eventualmente obtido.
Destarte, para André Ricardo Godoy
invocando a denominada homogeneidade das
cautelares pessoais, a prisão preventiva decretada
em tais circunstâncias deve observar sua finalidade
especial, “sob pena de autorizar a aplicação de uma
medida extremamente gravosa a investigados e
acusados por crimes aos quais não se cogitaria impor
a prisão preventiva. ” (2017, p. 411)
Na mesma linha de entendimento,
Marcellus Polastri reconhece que o princípio da
proporcionalidade proíbe a prisão provisória quando
ela constituir gravame maior que a pena a ser aplicada
ao final do processo (2011, p. 110). Não por acaso,
também Aury Lopes Junior alerta para a necessidade
de extrema cautela na hipótese de prisão preventiva
do inciso anteriormente transcrito, justificando
que o legislador não criou nova hipótese de prisão
processual, pois fosse essa a intenção deveria ter
promovido mudanças no art. 312 do Código de
Processo Penal (2017, p. 641).
Por seu turno, após tecer críticas ao inc. III
do art. 313 da legislação processual, Paulo Rangel
exemplifica com o crime de lesão corporal leve (art.
129, caput, §3º CP), com pena de três meses a três
anos de detenção e arremata “se ao final do processo
por crime de lesão corporal leve o réu condenado não
será preso porque a pena é de até três anos e o regime
será aberto (salvo se reincidente) não faz sentido que
se admita sua prisão preventiva (2019, p. 851)
Seguindo caminho intermediário, Rogério
Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto a despeito
de serem entusiastas da redação da hipótese do
inc. III do art. 313 da lei adjetiva salientam que a
prisão processual dependerá do preenchimento dos
pressupostos e fundamentos trazidos no art. 312 do
Código de Processo Penal. Observam ainda que,
muitas das medidas cautelares elencada na legislação
especial possuem caráter civil, sendo inconstitucional
a prisão com o fim de satisfazer medida protetiva
de índole civil. No que toca àquelas medidas de
caráter penal, observam que a prisão cautelar será
cabível apenas quando o comportamento violador às
medidas protetivas de urgência, por si só, configurar a
prática de crime (ex. tentativa de homicídio, ameaça
e etc). (2017, p. 852-853)
Sob outra perspectiva, entende-se que o inc. III
do art. 313 do Código de Processo Penal contempla
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hipótese de prisão preventiva independentemente da
quantidade de pena máxima prevista, exigindo como
pressuposto o fim de garantir a execução de medidas
protetivas de urgência (BIANCHINI, 2018, p. 202203; DEZEM, 2015, p. 645; FERNANDES,
2015, p. 183; PACELLI, 2019, p.
573; REBOUÇAS, 2017, p. 946). Da mesma
forma, complementa Renato Brasileiro de Lima
que o dispositivo legal “não faz distinção quanto à
natureza da pena do crime doloso, deve-se entender
que, independentemente da quantidade de pena
cominada ao delito, pouco importando, ademais, se
punido com reclusão ou detenção, a prisão preventiva
pode ser adotada (...)”, ressaltando, porém, ser
necessária, concomitantemente, a presença de algum
dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal (2014, p. 909).
De fato, sem olvidar dos inúmeros
problemas de violência sofridos pela mulher no
ambiente familiar3 reconhece-se que o princípio
da proporcionalidade atua como importante
parâmetro na fixação de medidas cautelares, em
especial quando se trata da prisão preventiva, de
modo que a despeito da redação do art. 313, inc.
III, do Código de Processo Penal, a prisão processual
deverá necessariamente se pautar no crime cometido,
examinadas as condições pessoais do indivíduo que
perpetrou a conduta delituosa, além dos requisitos
e pressupostos inerentes a toda medida cautelar
(art. 282 e 312, CPP), sob pena de tornar a medida
cautelar mais gravosa do que a sanção a ser aplicada
ao final do processo na hipótese de condenação.
1.10 JURISDICIONALIDADE E MOTIVAÇÃO

Ao tratar das características das medidas
cautelares, Aury Lopes Junior o faz tomando com base
a prisão preventiva, no entanto, quando se dedica a
estudar as medidas cautelares diversas da prisão alude
justamente aos mesmos princípios elencados ao
tratar da prisão provisória (2017, p. 659). Destarte, a
aplicação de medida cautelar fica submetida a ordem
judicial devidamente fundamentada, consectário do
3.

O relatório final da CPMI dedicado a investigar a situação da violência contra
a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público
com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger
as mulheres em situação de violência menciona dados do ano de 2010,
comparando-os com o ano de 2001, indicando que apesar da diminuição
no número de agressões sofridas pelas mulheres de uma a cada 15 segundas,
para uma a cada 24 segundos, ou de 8 para 5 mulheres espancadas a cada 2
minutos, a violência contra as mulheres no Brasil é endêmica. Além do mais,
a violência doméstica é em grande parte praticada pelo parceiro, de modo
que em 80% dos casos a residência da mulher não é considerado um local
seguro para elas (BRASIL, Senado Federal, 2013, p. 19-26).
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disposto nos arts. 5º, LIV, LXI e art. 93, inc. IX,
da Constituição Federal, logo, arremata o professor
“ninguém pode ser preso por ordem de delegado de
polícia, promotor ou qualquer outra autoridade que
não judiciária (juiz ou tribunal), com competência
para tanto (ainda, art. 283).” (LOPES JUNIOR,
2017, p. 585-586). Ademais, em sentido similar, mas
sob a nomenclatura de reserva de jurisdição, André
Nicolitt assinala não “restar dúvida de que
todas as medidas cautelares penais, como restrições a
direitos fundamentais, estão afetas exclusivamente a
esfera jurisdicional, livre de intervenção de qualquer
outro órgão do Estado” (2016, p. 745). Por seu
turno, Paulo Rangel observa que embora a regra seja,
de fato o prévio exame judicial para a admissão de
restrição à liberdade do indivíduo, algumas medidas,
como a prisão em flagrante e a busca domiciliar
com consentimento, são realizadas e somente em
momento futuro submetidas ao crivo do judiciário
(2019, p. 793).
Em adendo, Renato Brasileiro de Lima cita
o art. 5º, incs. LIV, LXI, LXII, LXV e LXVI, da
Constituição Federal para subsidiar a compreensão
de que “a Carta Magna impõe a sujeição de toda
e qualquer medida cautelar de natureza pessoal à
apreciação do Poder Judiciário” (2014, p. 778).3
Portanto, seja como corolário maior do devido
processo legal, mas sobretudo da impossibilidade de
decretação de prisão sem ordem judicial devidamente
fundamentada, tem- se que as medidas cautelares
dependem sempre da análise judicial, vedando-se
a transferência do exame dos requisitos ensejadores
do cabimento das medidas a autoridades distintas,
como Ministério Público ou a autoridade policial.
2 O ART. 2º DA LEI 13.827/2019 (ART. 12-C
DA LEI 11.340/06) E O CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE
Feito esse panorama sobre as medidas cautelares
é preciso verificar se as alterações promovidas pela Lei
13.827/2019 ao inserir o art. 12-C na Lei 11.340/06,
notadamente no que diz respeito às previsões dos inc.
II e III, as quais possibilitam a aplicação de medida
protetiva de urgência diretamente pelo delegado de
polícia e pelo policial estão em conformidade com o
texto constitucional.
O primeiro ponto que merece ser analisado
diz respeito aos motivos externados pelo legislador
para promover a mudança no texto de lei. Na
justificativa do projeto que redundou na promulgação
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da lei, afirmou-se que o prazo de 48h entre o
comparecimento da vítima à delegacia e a apreciação
das medidas protetivas de urgências pleiteadas pela
mulher seria demasiadamente elástico, prejudicando
a própria integridade corporal da vítima que
permaneceria à mercê de seu agressor enquanto não
examinada e deferida a medida protetiva de urgência
(BRASIL, PL 6433/2013).
Nesse contexto, consta da justificativa:
não raramente, após efetuar o registro da
ocorrência, a vítima retorna a sua residência
e passa viver momentos de terror, com medo
de que o agressor volte a lhe praticar atos de
violência doméstica. A experiência comprova
que, após tomar conhecimento do registro da
ocorrência pela vítima, o autor das agressões se
torna ainda mais hostil, colocando sob grave
e iminente risco a integridade física e a vida
da vítima.

A partir daí, denota-se que a inovação
legislativa objetivou solucionar um problema prático
consistente no risco a que mulher enfrenta entre o
comparecimento à delegacia para comunicar uma
violência doméstica sofrida e a efetiva implementação
de medidas protetivas de urgência, período no qual
estaria submetida ao risco de novo comportamento
agressivo do autor do crime.
Por isso, compreendeu que o problema poderia
ser resolvido transferindo para a autoridade policial
ou mesmo diretamente ao policial, a aplicação da
medida protetiva consistente em afastamento do
agressor do lar, domicílio ou local de convivência
com a ofendida, condicionada a inexistência de
comarca sede no município (aplicação diretamente
pelo delegado) ou ainda a inexistência de delegado
disponível no momento da comunicação do crime44
(aplicação diretamente pelo policial).
Em ambas as situações o juiz será comunicado
da implementação da medida protetiva no prazo de
24h, quando deverá decidir acerca da manutenção
ou revogação da cautelar aplicada extrajudicialmente,
cientificando-se concomitantemente o Ministério
Público.
Nessa perspectiva, quando se cuida do
controle de inconstitucionalidade tem-se que o
princípio da supremacia da constituição, atrelada
à rigidez decorrente de processo mais complexo
de modificação do texto constitucional, implica
reconhecer a possibilidade de realizar o controle
de conformidade dos atos normativos tomando
4.

A lei menciona a ausência de delegado no “momento da denúncia”, contudo,
é sabido que, no processo penal, a denúncia é peça oferecida pelo Ministério
Público para descrever o comportamento delituoso atribuído ao acusado,
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por parâmetro a Constituição, ou seja, as normas
infraconstitucionais devem ter fundamento de
validade na Constituição Federal, sob pena de serem
extirpadas do ordenamento jurídico (FACHIN,
2008, p.141-143; MORAES, 2012, p. 733-734).
Ao abordar as espécies de inconstitucionalidade,
assinala a doutrina que será material quando “o
conteúdo da lei é incompatível com o conteúdo da
Constituição” (FACHIN 2008, p. 146), valendo
destacar ainda que o Brasil adota um modelo misto,
podendo o controle de constitucionalidade ser
exercido de forma concentrada ou difusa, o primeiro
atribui ao Supremo Tribunal Federal a guarda da
Constituição, a ele incumbindo processar e julgar
ação direta de inconstitucionalidade, enquanto pelo
segundo, também denominado controle por via de
exceção ou de defesa, permite-se “a todo e qualquer
juiz ou tribunal realizar no caso concreto a análise
sobre a compatibilidade do ordenamento jurídico
com a Constituição Federal” (MORAES, 2012, p.
744).
Na hipótese em exame, considerada a
jurisdicionalidade das medidas cautelares, cujo
fundamento está no art. 5º, incs. LIV e LXI, da
Constituição Federal, que consagram a garantia
do devido processo legal e a necessidade de ordem
judicial prévia a uma prisão, ter-se-ia como
inconstitucional a aplicação de medida protetiva
de urgência diretamente pela autoridade policial ou
pelo próprio policial, na ausência do delegado.
De outro lado, Guilherme de Souza
Nucci assevera inexistir qualquer vício de
constitucionalidade na mudança legislativa. Num
primeiro momento busca aproximar a previsão legal
à hipótese do flagrante delito, na qual qualquer
cidadão pode efetuar a prisão, submetida à futura
convalidação pelo magistrado. Em acréscimo, invoca
a impossibilidade de sustentar a reserva de jurisdição
num país continental como o Brasil, salientando
que o princípio da dignidade da pessoa humana
seria substrato adequado para viabilizar a aplicação
de medida protetiva de urgência diretamente pelo
delegado de polícia (inexistência de sede de comarca
no município) ou pelo próprio policial (na ausência
do delegado em cidade que não seja sede de comarca).
(2019)
Por conseguinte, arremata o Desembargador
paulista que a lei é constitucional porque “o delegado
ou policial não está prendendo o autor da agressão,
não possuindo qualquer relação com o comparecimento à delegacia para
formalizar a notícia de um crime.
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mas somente ‘separando’ compulsoriamente a vítima
e seu agressor. Uma medida de proteção necessária
e objetiva.” (2019), contudo, em obra acerca do
direito processual penal, o mesmo autor admite
que havendo descumprimento de medida cautelar
diversa da prisão previstas no art. 319 do Código
de Processo Penal é possível a decretação da prisão,
pouco importando a quantidade de pena cominada
ao crime, vale dizer, independentemente do disposto
no art. 313, inc. I do mesmo diploma processual.
(NUCCI, 2019, p. 816)
No que tange à viabilidade da prisão cautelar
decorrente do descumprimento de medida protetiva
de urgência, nos termos do art. 313, in. III, do Código
de Processo Penal admite o autor que “o objetivo
da preventiva é assegurar a execução das medidas
protetivas de urgência, não se destinando a vigorar
por toda a instrução criminal. Exemplo: decreta-se a
prisão cautelar do marido, que agrediu a esposa, para
que esta possa sair em paz do lar, consolidando-se a
separação do casal” (2019, p. 802), logo admite a
prisão processual mesmo para delitos que não seriam
apenados, ao final, com privação de liberdade, desde
que para assegurar a execução de medidas de urgência
da Lei Maria da Penha.
Malgrado o entendimento supra, é
possível, primeiramente, apontar contradição no
entendimento do autor, pois embora busque a
afastar a pecha de inconstitucionalidade da lei sob a
justificativa de que o delegado de polícia ou mesmo
o policial não estariam a realizar prisão processual
(esta sim, submetida a reserva de jurisdição),
admite que o descumprimento de medida cautelar
diversa da prisão enseja a prisão preventiva.
Não bastasse, entende-se inviável a pretensão de
aproximar o marco regulatório da nova legislação
à prisão em flagrante delito, sobretudo porque
o flagrante está contemplado expressamente em
exceção constitucional dispensando ordem escrita e
fundamentada para sua concretização (art. 5º, LXI,
CF).
Com efeito, ao interpretar o art. 5º, LXI da
Constituição Federal, em julgamento de habeas
corpus no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
o Ministro Ayres Britto acentuou que da aludida
garantia fundamental:
ressai o duplo caráter excepcional da prisão
em flagrante: primeiro, por se contrapor
à regra geral da liberdade física ou espacial
(liberdade de locomoção, na linguagem
da Magna Carta); segundo, por também
se contrapor àquela decretada por ordem
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE
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escrita e fundamentada da autoridade judicial
competente. Donde a imprescindibilidade
de sua interpretação restrita, até porque a
flagrância é acontecimento fugaz do mundo
do ser. (BRASIL, STF, 2012, HC 106.449/
SP)

Segundo a doutrina o dispositivo
constitucional citado distingue duas situações: a)
prisão decorrente de ordem judicial, em virtude da
aplicação de uma sanção criminal ou de uma medida
cautelar; e b) prisão em flagrante que dispensa ordem
judicial. De toda sorte, “ao judiciário se concede a
reserva de jurisdição no tocante à aplicação da pena
criminal e da medida cautelar” (CARVALHO, 2013,
p. 453).
Portanto, seja em razão da interpretação
restritiva que se deve conferir ao art. 5º, inc. LXI da
Constituição Federal, que dispensa ordem judicial
na hipótese da prisão em flagrante, tem-se como
consectário que a aplicação de todas as demais
medidas cautelares (observado que o flagrante é
medida pré-cautelar) de índole penal estão sujeitas à
reserva de jurisdição, acarretando o reconhecimento
da inconstitucionalidade material do art. 12-C, inc.
II e III, da Lei 11.340/06.
CONCLUSÃO
Diante de todos os argumentos apresentados,
impõe-se retomar a problemática inicial: afinal,
é possível ao delegado de polícia ou ao policial a
imposição de medida protetiva de urgência em
favor da vítima de violência doméstica e familiar?
Compreendendo-se que a resposta deve ser negativa,
notadamente porque as medidas previstas da Lei
Maria da Penha submetem-se à mesma sistemática
das medidas cautelares elencadas no Código de
Processo Penal.
O ponto central diz respeito à característica
da jurisdicionalidade, sobretudo porque a
Constituição Federal excepciona apenas o flagrante
dentre as medidas passíveis de imediata intervenção
sem ordem judicial. Acresça-se a isso a perspectiva
de parcela da doutrina quanto à possibilidade de
decretação da prisão preventiva em virtude do
descumprimento de medida protetiva de urgência
da Lei 11.340/06, o que, na prática, significa
autorizar que o ato do delegado ou da autoridade
policial, caso descumpridos, viabilizem uma prisão
cautelar.
Por conseguinte, a hipótese proposta de
inconstitucionalidade do art. 12-C, inc. II e III, da
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

Lei 11.340/06 (incluído pela Lei 13.827/19) restou
confirmada, isto porque, partindo-se dos princípios
que regem as medidas cautelares, assim como, da
regulamentação legal e constitucional da matéria,
admitiu-se que apenas a autoridade judicial detém
poderes para aplicar a medida protetiva de urgência
em desfavor do agressor.
De outro lado, propõe-se como alternativa
à inconstitucional mudança legal, a utilização de
mecanismo já implementando por grande parte do
Judiciário brasileiro (conforme relatório do BRASIL,
CNJ, 2018, p. 90, no ano de 2017 apenas 20,3%
dos processos novos ingressavam fisicamente),
consistente no processo eletrônico, sendo viável o
emprego deste mecanismo como forma de aproximar
o magistrado de comarcas distantes, com imediato
contato com as causas urgentes e exame da presença
de seus requisitos.
Finalmente, a medida proposta permitiria, a
um só tempo, a pronta comunicação da autoridade
judicial acerca da gravidade da situação noticiada
à delegacia de polícia, assim como, a avaliação do
cabimento das medidas protetivas de urgência sem
vulnerar a reserva de jurisdição, conforme preconiza
o texto constitucional.
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RESUMO
Estudo sobre a forma que os psicopatas são
tratados no âmbito jurídico e a resposta do sistema
penal brasileiro em crimes cometidos por esses
indivíduos. Inicialmente, busca-se trazer o conceito
de psicopatia, as características dos psicopatas e
como identifica-las com ajuda de exames realizados
até o momento. Posteriormente os estudos serão
relacionados aos psicopatas infratores, mencionando
as possíveis penas aplicadas, a semi-imputabilidade
e qual seria a melhor forma para penalizar tais
criminosos sem que os direitos da personalidade
sejam violados.
PALAVRAS-CHAVE

Psicopatas; Omissão do Estado; Semi-imputabilidade.

ABSTRACT
Study on the way psychopaths are treated in the
legal sphere and the response of the Brazilian penal
system in crimes committed by these individuals.
Initially, it seeks to bring the concept of psychopathy,
the characteristics of psychopaths and how to identify
them with the help of examinations carried out so far.
Later on the studies will be related to the offending
psychopaths, mentioning the possible penalties applied,
the semi-imputability and what would be the best way

to penalize such criminals without the rights of the
personality being violated.
KEYWORDS

Psychopaths; Omission of the State; Semi-imputability.

INTRODUÇÃO
A relevância do tema vem, sobretudo pela
importância de trazer ao conhecimento da sociedade
que os psicopatas a maioria dos psicopatas não estão
atrás das grades ou tão longe como imagina-se,
eles estão no cotidiano aplicando suas técnicas de
manipulação e cometendo atrocidades.
O Código Penal Brasileiro consagrou em seu
artigo 26 os critérios de classificação das agentes
inimputáveis, adotando o critério denominado de
biopsicológico para tal análise. No entanto, além de
tais indivíduos, existem os indivíduos portadores de
psicopatia, que são aqueles isentos de sentimentos,
os semi-imputáveis. Os psicopatas praticam seus
atos sem sentir qualquer tipo de arrependimento ou
remorso, ou até mesmo alguma preocupação com o
ato praticado.
Muito embora exista a clara classificação
de agentes inimputáveis, o Estado como detentor
do poder de criação de normas, deixou de lado
a classificação e enquadramento dos portadores
de psicopatia, deixando recair sob as mãos dos
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magistrados total responsabilidade acerca da decisão
a ser tomada para as práticas criminosas realizadas
pelos psicopatas.
1 A PSICOPATIA
Definir a psicopatia envolve grande
complexidade e, foi definida pelo psicólogo
canadense Robert Hare como “um transtorno de
personalidade definido por um conjunto específico
de comportamentos e de traços de personalidade
inferidos, a maioria deles vista pela sociedade como
pejorativa” (HARE, 2013). Além de psicopatas “[...]
eles também recebem as denominações de sociopatas,
personalidades
antissociais,
personalidades
psicopáticas, personalidades dissociais, personalidades
amorais, entre outras” (SILVA, 2008), porém, tratam
todos do mesmo indivíduo.
Ao contrário do que a maioria acredita
a psicopatia não é tratada como uma doença e
sim como uma personalidade. “A psicopatia, em
âmbito aos preceitos teóricos da Psiquiatria, é um
transtorno mental, não devendo, portanto, ser
considerada doença”. (FILHO, 2012) Portanto,
é fundamental esclarecer que a psicopatia é uma
falha na personalidade do indivíduo, ou seja, “ [...]
é incapacidade de sentir qualquer tipo de empatia
ou piedade, ou o mínimo problema de consciência,
é um dos defeitos emocionais mais intrigantes”.
(GOLEMAN, 2011) Ainda temos o conceito de
que os portadores de psicopatia “são uma mistura de
caracteres normais e caracteres patológicos. São os
inferiorizados ou degenerados psíquicos.
Não se trata propriamente de doentes, mas de
indivíduos cuja constituição é “ab initio”, formada
de modo diverso da que corresponde ao “homo
medius”. (HUNGRIA, 1942)
O psicopata é como um indivíduo daltônico
que vê as cores como acinzentadas, mas com isso
aprende a gerenciar um mundo de cores, como por
exemplo, ao parar no trânsito ao sinal vermelho
do semáforo, esse indivíduo não contempla a
cor vermelha, mas para ao ver a luz superior do
semáforo, porque aprendeu maneiras de compensar
o seu problema, como pessoas daltônicas os
psicopatas carecem de um elemento experimental
importante, nesse caso a experiência emocional,
mas podem aprender as palavras que os outros usam
para descrever as experiências que eles não podem
(HARE, 2013).
Segundo o psicólogo Robert Hare, “Ninguém
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nasce psicopata. Nasce com tendências para a
psicopatia. A psicopatia não é uma categoria
descritiva, como ser homem ou mulher, estar vivo
ou morto. É uma medida, como altura ou peso, que
varia para mais ou para menos ”. (HARE, 2013)
2 TESTE PARA IDENTIFICAR UM PSICOPATA
As pesquisas realizadas na área médica são de
relevância significativa para o Direito Penal, pois,
uma vez diagnosticado o transtorno, o tratamento
jurídico não será o mesmo, ou seja, a sanção que
vos será imposta, não seguirá as mesmas regras das
sanções aplicáveis ao cidadão comum, conforme
veremos mais adiante.
Atualmente a forma mais adequada para
avaliar o psicopata é o teste chamado de Escala de
Hare, PCL-R (PsychopathyChecklist-Revised),
criado por Robert Hare, psiquiatra canadense,
que criou o método de diagnóstico utilizado para
calcular tendências psicopatológicas e as chances de
reincidência criminal de determinado indivíduo.
O Canadense (HARE, 2013) apresentou algumas
características que o Dr. Hervey M. Cleckley traçou
que definem o perfil psicopata, sendo eles:
Charme superficial e boa inteligência;
Ausência de delírios e outros sinais de
pensamento
irracional;
ausência
de
manifestações psiconeuróticas; falta de
confiabilidade; insinceridade; falta de remorso
ou vergonha; comportamento antissocial
e inadequadamente motivado; julgamento
pobre e dificuldade para aprender com
experiência; egocentricidade patológica e
incapacidade para amar; pobreza geral nas
relações afetivas; especifica falta de insight;
falta de responsividade na interpretação geral
das relações interpessoais; comportamento
fantástico com o uso de bebidas; raramente
suscetível ao suicídio; interpessoal, trivial e
pobre integração da vida sexual; e falha para
seguir planejamento vital. (TRINDADE,
2010).

O teste é realizado através de pontuação,
totalizando 20 pontos, nas palavras do autor
Cada item da escala é pontuado de acordo
com uma escala numérica ordinal de três
pontos, tendo em vista o grau em que o
comportamento condiz com as descrições
do item. Uma elevada pontuação no PCL-R
sugere probabilidade elevada de reincidir na
conduta criminosa, sendo que o ponto de corte
para identificar psicopatia é tradicionalmente
trinta pontos. Índices menores, entre quinze
e vinte e nove, indicam “traços” sugestivos
de personalidade psicopática (TRINDADE,
2010).
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O método criado é de grande valia para o
âmbito jurídico, tendo em vista que possibilita uma
ajuda técnica para os magistrados, para que assim
possam tomar medidas legais mais adequadas e
consequentemente com mais segurança.
3 O PSICOPATA
É possível observar que os psicopatas podem
ser encontrados em ambientes comuns de trabalho,
faculdade, entre amigos e, se quer imaginamos, por
isso é tão importante saber identificar um psicopata.
“Eles vivem entre nós, parecem fisicamente conosco,
mas são desprovidos deste sentido tão especial: a
consciência”. (SILVA, 2008)
Apesar de muitos acreditarem que os
psicopatas são loucos ou doentes mentais, estes são
portadores de perturbação da saúde mental. “Seus
atos resultam não de uma mente perturbada, mas de
uma racionalidade fria e calculista, combinada com
uma deprimente incapacidade de tratar os outros
como seres humanos” (HARE, 2013).
É de grande importância mencionar que o
psicopata não possui empatia e muito menos prérequisito para o amor. Além disso, esses sujeitos
possuem como características, valores éticos reduzidos
e até mesmo inexistentes, não possuem qualquer
sentimento de piedade ou compaixão e ainda
possuem ausência completa de remorso. Antes mesmo
do psicopata ser descoberto ou cometer alguma
atrocidade, ele era vizinho ou parente, de alguém.
Tendo em vista que o psicopata não possui
sentimentos como, por exemplo, o remorso,
arrependimento ou empatia “a psicopatia não tem
cura, é um transtorno da personalidade e não uma
fase de alterações comportamentais momentâneas”
(SILVA, 2008).
A psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva,
citada anteriormente, contribui para o seguinte
entendimento:
Senhoras e senhores, não trago boas
novas. Com raras exceções as terapias biológicas
(medicamentos) e as psicoterapias em geral se
mostram, até o presente momento, ineficazes para
a psicopatia. Para os profissionais de saúde, este é
um fator intrigante e ao mesmo tempo desanimador,
uma vez que não dispomos de nenhum método eficaz
que mude a forma de um psicopata se relacionar
com os outros e perceber o mundo ao seu redor. É
lamentável dizer que, por enquanto, tratar um deles
costuma ser uma luta inglória.
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Mesmo os estudos apontando que a psicopatia
não tem cura, quanto mais cedo o transtorno for
descoberto, mais eficaz será o tratamento, na medida
de como o transtorno se manifestará futuramente.
Não significa que através do tratamento será possível
a cura, mas, ajudará os psicopatas a conviverem de
forma mais agradável com as pessoas que os cercam.
4 RESPONSABILIDADE PENAL
A responsabilidade penal é o dever jurídico
do indivíduo responder por sua ação delituosa, ou
seja, todo ato ilícito praticado pelo agente terá sua
consequência, que, por sua vez terá a imputação da
sanção penal correspondente à prática delituosa.
No caso dos indivíduos psicopatas a avaliação da
responsabilidade penal é de imprescindível para que
se possa aplicar a pena ou as sanções penais adequadas.
Convém notar que a responsabilidade é a
aptidão do agente para ser punido por seus atos e
para que isso ocorra no direito penal é necessário
a existência de três requisitos: a imputabilidade,
consciência potencial da ilicitude e a exigibilidade de
conduta diversa, (GRECCO, 2014).
Diante dos requisitos mencionadas, fica
evidente que o sujeito “pode ser imputável, mas não
responsável pela infração praticada, quando não
tiver a possibilidade de conhecimento do injusto
ou quando dele for inexigível conduta diversa ”
(CAPEZ, 2011).
5 INIMPUTABILIDADE
O código penal, em seus artigos 26 a 28, dispõe
das hipóteses que conduziriam a inimputabilidade
do agente, as quais são a inimputabilidade por
doença mental e a inimputabilidade por imaturidade
natural. Dispõe o art. 26, parágrafo único a atenuante
da pena para os inimputáveis:
“A pena pode ser reduzida de um a dois terços,
se o agente, em virtude de perturbação de
saúde mental ou por desenvolvimento mental
incompleto ou retardado não era inteiramente
capaz de entender o caráter ilícito do fato
ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento”.

A psicopatia não deve ser entendida como
uma doença mental, desta forma, não pode ser
declarada como um caso de inimputabilidade do art.
26 do Código Penal, visto que o psicopata possui
discernimento para diferenciar o certo do errado,
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fato é que ele em sua presunção de superioridade não
se importa com as leis, vivendo sobre a égide de seus
próprios anseios e desejos.
Portanto, para que o indivíduo seja considerado
imputável, deve possuir ao tempo da ação ou omissão,
mentalidade psíquica para compreender o ato ilícito
que está cometendo, ou cometeu, e ainda ser maior
de 18 (dezoito) anos de idade, caso contrário será
considerado inimputável, conforme dispõe os artigos.
26 e 27 do Código penal1.
Embora o agente infrator inimputável, não
seja passível de condenação penal comum aos outros
agentes imputáveis, este estará sujeito à medida de
segurança prevista nos artigos 96 a 99 do Código
Penal, não deixando assim, os atos ilícitos praticados
impunes.
Caso o agente seja considerado portador de
doença mental ou desenvolvimento mental, este
será considerado inimputável, tendo em vista que,
“há uma presunção legal de que a deficiência ou
doença mental impede o sujeito de compreender o
crime ou comandar a sua vontade, sendo irrelevante
indagar acerca de suas reais e efetivas consequências
no momento da ação ou omissão”. (CAPEZ, 2011)
Já em relação aos menores de 18 anos de idade,
há exceção, haja vista que o indivíduo menor que 18
anos, até pode entender perfeitamente o ato ilícito
que está praticando, porém, a lei presume, que ele
não sabe o que faz, ”adotando claramente o sistema
biológico nessa hipótese”. (CAPEZ, 2011)
Existem três teses para determinar que está
isento de pena pela ausência de culpabilidade e
seguindo o entendimento de Mirabete e Fabbini
(2014), o primeiro sistema é chamado de psicológico,
o qual verifica-se apenas as condições psíquicas do
autor no momento do fato, não possuindo nenhuma
preocupação em saber da existência ou não de doença
mental ou distúrbio psíquico patológico.
O segundo sistema, é o biológico, “segundo o
qual aquele que apresenta uma anomalia psíquica é
sempre inimputável não se indagava se essa anomalia
causou qualquer perturbação que retirou do agente
a inteligência e a vontade do momento do fato”
(MIRABETTE, FABBINI, 2014).
O terceiro sistema, denominado de sistema
biopsicológico, foi adotado pela lei brasileira no
art. 26, a qual combina com os dois anteriores. O
1

164

rt. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinarse de acordo com esse entendimento.
Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis,
ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.

comportamento do agente é alterado em decorrência
de uma enfermidade mental. Diante disso, com ajuda
do laudo apresentado pelo perito o juiz irá analisar
se enfermidade mental presente no momento do ato
ilícito foi suficiente para alterar o comportamento do
indivíduo. “[...] o método biopsicológico é a reunião
dos dois primeiros: a responsabilidade só é excluída se
o agente em razão de enfermidade ou retardamento
mental, era no momento da ação, incapaz de
entendimentos ético- jurídico e autodeterminação”.
(BITENCOURT, 2015)
Vejamos o posicionamento do Tribunal
Superior de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 26, CP.
INIMPUNTABILIDADE.
CRITÉRIO
BIOPSICOLÓGICO
NORMATIVO.
I- Em sede de
inimputabilidade (ou semi-imputabilidade),
vigora, entre nós, o critério biopsicológico
normativo. Dessa maneira, não basta
simplesmente que o agente padeça de alguma
enfermidade mental, faz-se mister, ainda que
exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno
realmente afetou a capacidade de compreensão
do caráter ilícito do fato (requisito
intelectual) ou de determinação segundo esse
conhecimento (requisito volitivo à época do
fato, i.e., no momento da ação criminosa.
II- A constatação da inimputabilidade do
ora paciente, no momento da prática do
delito, escapa aos limites da estreita via do
habeas corpus, visto que exige prova pericial
específica. Writ denegado STJ – HC: 33401
RJ 2004/0011560-7, Relator: Ministro
FELIZ FISCHER,
Data de Julgamento: 28/09/2004, T5 –
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ
03.11.2004 p, 212 RSTJ vol. 191 p 453).

Desta forma, claro se faz a adoção do sistema
penal brasileiro, ao adotar o critério biopsicológico,
uma vez que para o enquadramento do agente a
condição de inimputável, deverá ser observado os
critérios biológicos e psicológicos e, ainda, analisar
minuciosamente se à época do ato ilícito este agente
era inteiramente incapaz. (GRECO, 2014)
6 SEMI-IMPUTABILIDADE
O indivíduo semi-imputável é aquele que é
imputável, porém, possui uma redução da capacidade
de compreensão, ou seja, é o indivíduo que possui
perturbação de saúde mental ou de desenvolvimento
mental incompleto ou retardado.
[...] é a perda de parte da capacidade de
entendimento e autodeterminação, em razão
de doença mental ou de desenvolvimento
incompleto ou retardado. Alcança os
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indivíduos em que as perturbações psíquicas
tornam menor o poder de autodeterminação
e mais fraca a resistência interior em relação
à prática do crime. Na verdade, o agente
é imputável e responsável por ter alguma
noção do que faz, mas sua responsabilidade
é reduzida em virtude de ter agido com
culpabilidade diminuída em consequência das
suas condições pessoais.

Já o psicopata possui discernimento
para diferenciar o certo do errado. “Estes estão
na mesma categoria legal dos que possuem o
desenvolvimento incompleto, mas que atingiram
certo grau de capacidade psíquica de entendimento
e autodeterminação de acordo com as regras sociais”.
(MIRABETE, 1999). Acontece que o psicopata em
sua presunção de superioridade não se importa com
as leis, e sim com seus próprios anseios.
Compactuando com as lições de Mirabete, os
psicopatas se enquadram na classe dos perturbados
mentalmente e, consequentemente dos semiimputáveis, tendo em vista que possuem plena
capacidade cognosciva, mas são dotados de perversão
(desvio acentuado na personalidade que tem por
finalidade atingir o caráter do sujeito, extrapolando
o que é considerado normal) e, possuem ausência
de sentimentos de afeto, sendo incapazes de frear
a impulsividade de praticar o ato criminoso, ou
seja, desprovidos de capacidade volitiva (faculdade
de decidir e organizar o próprio comportamento).
(MIRABETE, 2014)
O semi-imputável “pode ser condenado e
ter sua sanção penal substituída por medida de
segurança (internação ou tratamento ambulatorial),
conforme previsão do art. 98 do Código Penal”.
(NUCCI, 2014)
O aludido código traz a figura do semiimputável como a medida entre a imputabilidade
e a inimputabilidade, ou seja, está entre os dois,
enquadrando-se os indivíduos psicopatas.
Segundo Antônio Carlos da Ponte:
Cabe frisar que não há uma categoria de
semi-loucos ou semi-responsáveis, há sim,
entre a zona de sanidade psíquica ou normal
e a loucura, estados psíquicos que representam
uma variação mórbida, fazendo com que
seus portadores sejam responsáveis, embora
com menor culpabilidade, justamente por
apresentarem uma capacidade reduzida de
discernimento ético – social ou auto inibição
ao impulso criminoso (PONTE, 2002).

Sendo assim, os agentes que apresentam estado
entre a normalidade e a loucura são passíveis de
responsabilidade penal, ainda que de forma reduzida,
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pois esses indivíduos se enquadram na figura dos
semi-imputáveis, que são responsabilizados através
da pena ou até mesmo da medida de segurança.
7 SANÇÃO PENAL CABÍVEL PARA O PSICOPATA:
MEDIDA DE SEGURANÇA
Existem duas formas de sanções cabíveis que
podem ser aplicadas aos psicopatas, são elas: a pena
privativa de liberdade e a medida de segurança, porém,
mesmo existindo a possiblidade de punição na forma
de privação de liberdade, não é o mais aconselhável,
visto que este indivíduo deve ficar separado de presos
comuns em razão da sua periculosidade. Desta
forma, a sanção mais adequada a ser aplicada a esses
indivíduos é a medida de segurança.
A medida de segurança tem como finalidade
“prevenir que o inimputável ou semi-imputável que
demonstra potencial para o cometimento de novos
delitos não volte a cometer outros delitos. ” (CAPEZ,
2011). O objetivo da medida de segurança é a
prevenção, focando na periculosidade do indivíduo
ficar livremente na sociedade ou não.
O Código Penal Brasileiro, adotou o sistema
vicariante, ou seja, é impossível a aplicação da pena
cumulada com a medida de segurança. Diante
disso, será aplicado a medida de segurança para os
inimputáveis, e a pena ou medida de segurança para
os semi-imputáveis. (CAPEZ, 2011)
Salienta-se que, a escolha por medida de
segurança não é arbitrária, visto que, só pode ser
aplicada após o laudo de insanidade mental indicar
ser recomendável. Caso a sanção escolhida seja a
pena, “juiz estará obrigado a diminuí-la de 1/3 a
2/3, conforme o grau de perturbação, tratandose de direito público subjetivo do agente, o qual
não pode ser subtraído pelo julgador”. (CAPEZ,
2011)
Portanto, no caso do inimputável, se o
laudo indicar perturbação mental, é obrigatório
aplicar a medida de segurança, no entanto, nos
casos de indivíduos semi-imputáveis, mesmo que o
laudo ateste saúde mental afetada, será necessário a
realização de investigação para decidir qual medida a
ser tomada é mais adequada.
8 O EXAME CRIMINOLÓGICO E O PRINCÍPIO DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
Conforme dispõe o art. 5º da Lei de Execuções
Penais: “Os condenados serão classificados, segundo
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os seus antecedentes e personalidade, para orientar
a individualização da execução penal”. O princípio
da individualização da pena garante que para cada
indivíduo será aplicada uma pena, mesmo que o
delito praticado seja o mesmo.

o exame psicológico (nível mental, traços
básicos da personalidade e sua agressividade);
o exame psiquiátrico (saber se o condenado é
pessoa normal, ou portador de perturbação
mental) ; exame social ( informações familiares,
condições sociais em que o ato foi praticado)
(MIRABETE, 2004).

Individualizar a pena é também adaptar a
sua execução às características pessoais do
condenado, com o objetivo de proporcionar
a sua reintegração social. Buscando sempre
readaptar o condenado ao convívio social,
a individualização da pena, em matéria de
execução, pressupõe que “a cada sentenciado,
conhecida a sua personalidade e analisado
o fato cometido, corresponda tratamento
penitenciário adequado. (CAPEZ, 2011)
Tal princípio encontra-se respaldado na
legislação brasileira, no artigo 34 do Código
Penal “o condenado será submetido,
no início do cumprimento da pena, a
exame criminológico de classificação para
individualização da execução”; bem como
na Lei de Execução Penal, nos artigos 5º
“os condenados serão classificados, segundo
os seus antecedentes e personalidade, para
orientar a individualização da execução
penal”, no artigo 8º “o condenado ao
cumprimento de pena privativa de liberdade,
em regime fechado, será submetido a exame
criminológico para a obtenção dos elementos
necessários a uma adequada classificação e
com vistas à individualização da execução”,
e artigo 92, parágrafo único, alínea b “o
limite de capacidade máxima que atenda os
objetivos de individualização da pena.

Diante disso, fica claro que o agente
será classificado conforme seus antecedentes e
personalidade, com o objetivo de a reincidência ser
cada vez menor e a punição ser aplicada na proporção
adequada à cada indivíduo.

Como visto no art. 5º da lei de execução
penal, o exame criminológico é extremamente
necessário, embora não sendo mais obrigatório para
a concessão de benefícios e progressão de regime.
Porém, o exame é primordial para a realização do
tratamento adequado para cada agente, ou seja,
alguém que furta uma galinha não pode ter o mesmo
tratamento que o indivíduo que comete crime
brutal, por exemplo. Ainda é importante frisar a
importância do exame criminológica nos casos
dos psicopatas, pois este será o que diferenciara o
criminoso comum e o criminoso psicopata e, assim
será possível realizar as devidas providências, como
a punição e tratamentos adequados. Júlio Fabbrini
Mirabete (2004) descreve:
Compõe
o
exame
criminológico,
como instrumentos de verificação, as
informações jurídicas penais (como agiu o
condenado, se registra reincidência etc.);
o exame criminológico (sua constituição
somatopsóquica); o exame neurológico
(manifestações mórbidas do sistema nervoso);
o exame eletroencefalográfico (não para só
a busca de lesões focais ou difusas de ondas
sharp ou spike, mas da correlação certa
ou provável entre alterações funcionais do
encéfalo e o comportamento do condenado);
166

9 DA OMISSÃO DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
QUANTO A PSICOPATIA
Mediante o exposto até aqui, podemos
verificar que o Código Penal Brasileiro se estagnou
no tempo quanto o assunto se refere ao psicopata
infrator, tendo em vista que não existem sansões
adequadas e eficazes para esses indivíduos.
É primordial que o Código Penal, bem como
lei especial discipline a respeito da psicopatia, afinal,
não é sadio que os psicopatas sejam tratados como
criminosos comuns e sim de forma específica. Como
já visto, os psicopatas possuem plena consciência do
que estão fazendo, do certo e do errado, porém, pecam
no âmbito da ética e da moral, não se enquadrando
no desenvolvimento mental incompleto nem
tampouco com a perturbação mental.
Após o decorrer do estudo, é evidente
que o ordenamento jurídico não acompanha
os avanços da ciência, pois se omite quanto à
imputabilidade do psicopata, deixando para os juízes
decidirem ao caso concreto de acordo com o livre
convencimento motivado. Assim, o Estado exime-se
de responsabilidade, deixando a sociedade vulnerável
por falta de iniciativa em sistematizar normas que
regulam sobre como proceder com um criminoso
psicopata.
Além disso, há uma grande falha no sistema
prisional brasileiro quando o assunto se refere aos
psicopatas, isso por que hospitais de custódia não
são eficazes para estes, pois esses hospitais são para
tratamento de doenças e como já foi demonstrado,
não é o caso da psicopatia.
10 DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA
O presente princípio faz parte dos direitos da
personalidade, os quais são destinadas à proteção da
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pessoa humana, de forma a proteger sua dignidade,
em outras palavras, são considerados direitos
originários da formação humana e social, são direitos
intransmissíveis. “São inatos ou originários porque
se adquirem ao nascer, independendo de qualquer
vontade” (VENOSA, 2005).
Positivado na Constituição Federal de 1988
em seu art. 1º, III, como fundamento da República
Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana
consiste em princípio basilar do ordenamento
jurídico brasileiro, assim demonstra que tal princípio,
mais que importante, é verdadeiro norteador de todo
direito pátrio. Ainda devemos mencionar que além
de intransmissíveis, os direitos da personalidade são
vitalícios, inalienáveis e absolutos.
[...] são vitalícios, perenes ou perpétuos, porque
perduram por toda a vida. Alguns se refletem
até mesmo após a morte da pessoa. Pela mesma
razão são imprescritíveis porque perduram
enquanto perdurar a personalidade, isto é,
a vida humana. Na verdade, transcendem a
própria vida, pois são protegidos também após
o falecimento; são também imprescritíveis;
(c) são inalienáveis, ou, mais propriamente,
relativamente indisponíveis, porque, em
princípio, estão fora do comércio e não
possuem valor econômico imediato; (d) são
absolutos, no sentido de que podem ser opostos
erga omnes. Os direitos da personalidade
são, portanto, direitos subjetivos de natureza
privada (VENOSA, 2005).

Como sabemos, o princípio da dignidade
da pessoa humana nem sempre é seguido, porém,
é imprescindível que não ocorra falhas quanto o
assunto é este, tendo em vista que estamos falando
de pessoas e, “[...] a dignidade da pessoa humana
envolve a concepção de que todas as pessoas, pela
sua simples humanidade, têm intrínseca dignidade,
devendo ser tratadas com o mesmo respeito e
consideração” (SARMENTO, 2016).
Corrobora o supramencionado Fahd Awad:
“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. Essa 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. ” (AWAD, 2006)

Diante disso, o infrator psicopata pode ser
punido de forma mais rigorosa, porém, sem que o
princípio da dignidade da pessoa humana seja ferido,
visto que, apesar de ser um indivíduo que não possui
remorso e arrependimento, não deixa de ser pessoa,
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merecendo o respeito e dignidade que todos os
outros merecem, pois, todos os seres humanos são
iguais em dignidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao fim da pesquisa podemos concluir
que o assunto merece tratamento não apenas
médico e psicológico, mas jurídico interpretativo e
diferenciado. Os psicopatas estão no nosso cotidiano
e muitas vezes estão cometendo atrocidades e estão
sendo tratados como criminosos comuns, o que leva
esse indivíduo a retornar para a sociedade, mesmo
não estando preparado para que isso aconteça. Diante
disso, voltam a cometer novos crimes colocando a
sociedade em perigo mais uma vez.
Além da atenção do âmbito jurídico, é
necessário que a sociedade passe a entender mais
sobre os indivíduos estudados neste artigo, para que
saibam identifica-los da melhor maneira e com isso
tomar precauções necessárias. Como vimos aqui,
esses agentes não estão tão longe como imaginamos,
estão por todo lado.
Como estudado uma das finalidades da pena
e da medida de segurança é a ressocialização, porém
nos trouxe o questionamento de como seria possível
um criminoso psicopata retornar à sociedade sem
apresentar riscos? E como sabemos a Constituição
Federal de 1988 não admite a aplicação da prisão
perpétua, ou seja, o psicopata não está preparado
para retornar para a sociedade, porém não pode ficar
preso ou sob medida de segurança para sempre. É
imprescindível que a legislação tome frente sobre
o assunto, e realizem uma mudança na legislação
brasileira em casos de psicopatas, buscando novas
soluções para que a sociedade não esteja nas mãos
desses agentes, visto que a periculosidade do
psicopata não cessará com tratamentos prestados
em hospitais de custódia, o qual tem a finalidade
de proteger a sociedade e curar o sujeito, o que não
é o caso.
Acima de tudo, é necessário que a sociedade
esteja segura dos psicopatas e o princípio da pessoa
humana não seja ferido quando se refere aos
infratores psicopatas, pois, mesmo na maioria das
vezes cometendo crimes bárbaros, esses indivíduos
não deixam de ser pessoas que merecem o mínimo
de dignidade e respeito.
Conclui-se que apesar dos esforços para
sancionar o problema referente a psicopatia, a
alternativa mais viável até o momento é o isolamento
167

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

destes indivíduos através das medidas de segurança
deixando assim, a sociedade mais segura. Salientase mais uma vez, a necessidade de acompanhamento
dos psicopatas, para que sejam analisados caso a
caso, analisando o seu grau de periculosidade para
que a pena ou medida de segurança seja aplicada
adequadamente sem ferir o princípio da dignidade
da pessoa humana.
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RESUMO
Os movimentos feministas e a luta pela
igualdade levantam importante discussão sobre
gênero. No Brasil a lei Maria da Penha tem o intuito
de inibir as agressões contra a mulher. Contudo,
apesar dos avanços, é preciso estender a aplicação da
lei a todas as pessoas que se identificam com o gênero
feminino, não apenas a nomenclatura mulher. O
presente trabalho, tem como objetivo mostrar a
importância do reconhecimento das travestis como
gênero feminino, bem como, a demonstração do
elevado índice de violência cometidos contra elas.
Foi utilizado o método teórico bibliográfico com
pesquisa em documentos oficiais, leis e doutrina
pertinente.
PALAVRAS-CHAVE

Gênero, Violência, Sexualidade.

ABSTRACT
Feminist movements and the struggle for equality
raise important discussion about gender. In Brazil the
Maria da Penha law aims to inhibit aggression against
women. However, despite advances, law enforcement
needs to be extended to all people who identify with the

female gender, not just the female nomenclature. This
paper aims to show the importance of the recognition
of transvestites as a female gender, as well as the
demonstration of the high rate of violence committed
against them. The bibliographical theoretical method
was used with research in official documents, laws and
pertinent doctrine.
KEYWORDS

Gender, Violence, Sexuality.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por finalidade
apresentar uma explanação sobre a violência cometida
contra as travestis na condição de gênero feminino,
maneira que, a Lei Maria da Penha possa ser aplicada
em casos de violência doméstica, possibilitando os
mesmos direitos e garantias advindos da referida Lei.
Ademais, a importância do tema retratado
concerne no fato, do índice alteroso de violências
cometidas contra as travestis em função do gênero
feminino, provindo assim, a necessidade da proteção
da dignidade e segurança das travestis.
Para tanto, serão analisados a efetividade
da aplicação da Lei 11.340/2006 Maria da Penha
como princípio norteador para garantir e erradicar
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a violência cometida contra as travestis, fazendo
menção a casos decorridos de violência de gênero.
O vocábulo mulher utilizado na referida lei, é um
conceito genérico abrangendo o gênero em suas mais
variadas formas de expressão.
Há, ainda, na sociedade um forte estigma
social contra as travestis que é caracterizado
pela discriminação, violência e exclusão social, e
juntamente com a falta de programas voltados a
elas, torna esse grupo mais vulnerável. Assim, a
travestilidade feminina se encaixa nos requisitos de
vulnerabilidade propostos pela Lei Maria da Penha.
Destarte, e em consonância com o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) no dia 28 de abril de
2016, foi editado pela Presidente da República o
decreto n. 8.727 que desfruta o uso do nome social e
o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas
travestis e transexuais no campo da administração
pública federal direta, autarquia e fundacional.
Deste modo, as identidades de gênero estão
conexas de modo direto com as medidas protetivas e
a defesa dos Direitos Humanos.
Por ser um trabalho de análise de dados
comparando a realidade, foi utilizado o método
teórico bibliográfico, que consiste na análise de
documentos oficiais e doutrinários que versam sobre
o assunto.
1 A REALIDADE BRASILEIRA
Segundo a Organização das Nações Unidas,
no Brasil, a taxa de feminicídios é de 4,8 para 100
mil mulheres – a quinta maior no mundo, segundo
dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Em 2015, o número de assassinatos de mulheres
negras cresceu 54%, passando de 1.864 para 2.875.
(ONU, 2019)
Pesquisas realizadas em 2001 pela Fundação
Perseu Abramo sobre diversos temas relativos à
mulher, apontaram que pelo menos 6,8 milhões
de mulheres brasileiras, já foram espancadas ao
menos uma vez. Considerando-se que, entre as que
admitiram terem sido espancadas, 31% declararam
que a última vez que isso ocorreu foi no ano anterior,
cogita-se cerca de, no mínimo, 2,1 milhões de
mulheres espancadas por ano no país, ou seja, 175
mil/mês, 5,8mil/dia, 243/hora ou 4/minuto – uma a
cada 15 segundos. (FUNDAÇÃO, 2019)
Incessantemente, mesmo com a Lei Maria da
Penha vigente o número de agressões não regrediu,
segundo pesquisa realizada pelo DATA SENADO
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o número de mulheres vítimas de agressões no
ano de 2015 era de 56%, porém no ano de 2017
esse número teve um aumento e foi para 71%.
(INSTITUCIONAL, 2019)
Na mesma proporção, o índice de violência
cometido contra as travestis e a omissão da justiça
brasileira, tem crescido gradativamente. Segundo
os dados do Grupo Gay da Bahia (GGB), a mais
antiga associação de defesa dos homossexuais e
transexuais do Brasil, aponta que 2016 foi o ano
com o maior número de assassinatos da população
LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e travestis) desde o
início da pesquisa, há 37 anos. Foram 347 mortes.
(HOMOFOBIA, 2019)
Vale ressaltar que de acordo com os dados
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) estima-se que a expectativa de
vida dos brasileiros no ano de 2014 foi de 75,2.
Não obstante, esse número reduz quase pela metade
quanto à estatística envolve as travestis e transexuais,
acusando a expectativa de vida de 35 anos. (BRASIL,
2019a) O escopo do presente artigo é apresentar
dados que comprovam essa violência cometida
contra as travestis, reconhecendo-os como gênero
feminino e a aplicabilidade da lei
Maria da Penha e seus afeitos para erradicar
tamanha violência.
Segundo o artigo 2º e 5º da referida lei:
Art. 2º Toda mulher, independentemente de
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda,
cultura, nível educacional, idade e religião,
goza dos direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as
oportunidades e facilidades para viver sem
violência, preservar sua saúde física e mental
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e
social.
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, 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. (grifo nossos)
(BRASIL, 2019b)

Em razão da interpretação da referida lei,
pode-se entender que o vocábulo mulher utilizados
nos artigos acima são genéricos pois o conceito
abrange o gênero em suas mais variadas formas de
expressão.
Dado que, ao especificar no artigo 5º a
violência doméstica familiar contra a mulher baseada
na ação ou omissão referente ao gênero, o legislador
aqui nos apresenta a ideia do gênero feminino que
será trabalhado no capitulo abaixo.
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2 GÊNERO E A LEI MARIA DA PENHA
A lei n. 11.340 de 2006 sancionada no dia
07/08/2006, conhecida como a Lei Maria da Penha
condecorou Maria da Penha Maia Fernandes,
Biofarmacêutica em razão de violência doméstica.
Maria da Penha no dia 29/05/1983 foi vítima durante
o sono, de um disparo de arma de fogo praticado
por seu ex-marido Marco Antônio Heredia Viveiros,
acertando-lhe a coluna vertebral. (OBSERVE, 2019)
A princípio, o agressor alegou ter havido
tentativa de roubo, no entanto, investigações
concluíram que houve tentativa de homicídio contra
Maria da Penha, deixando sequelas eternais, ficando
paraplégica. Não obstante, o agressor novamente
atentou contra a vida de sua ex-esposa, tentando
eletrocuta-la enquanto tomava. (AUN, 2019)
Foram 19 anos e seis meses para que Marco
Antônio Heridia Viveros fosse responsabilizado pelos
crimes cometidos contra sua esposa, um processo
longo e de muita luta. Ao final do processo, Maria
da Penha serviu de exemplo de força para outras
mulheres, afim de que denunciassem as agressões
sofridas. (AUN, 2019)
Segundo dados da Comissão Internacional
de Direitos Humanos a omissão da justiça
brasileira e a falta de impunidade perante o caso de
violência doméstica contra Maria da Penha houve
a imposição de órgãos internacionais ao ser levado
ao conhecimento da Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, órgão da organização dos
Estados Americanos (OEA), obrigando o Brasil,
como um dos subscritores da Convenção de Belém
do Pará, a defender normas mais eficazes no combate
e prevenção em desfavor da mulher. Em vista disso,
a principal finalidade desta lei não é somente para
punir homens, mas sim, prevenir agressões e proteger
mulheres que sofrem violência doméstica, fazer com
que possam ter uma vida livre de violência. (OEA,
2019)
Precedentemente a violência doméstica contra
a mulher, era versada como crime de menor potencial
ofensivo, concedendo aos ofensores vantagens da lei
9.099/95, que institua penas restritivas de direito de
natureza econômica, tal como, pagamento de cestas
básicas e aplicação de multas. (DIAS, 2017)
Antes da promulgação lei Maria da Penha
segundo PESSOA (2006) o Brasil encontrava-se
liderando o ranking mundial de violência cometida
contra mulheres, com referência aos dados da
Sociedade Mundial de Vitimologia: (i) a cada 4
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minutos uma mulher é agredida, em seu próprio
lar, por uma pessoa com quem mantem relação de
afeto;(ii) a maioria das vítimas tem entre 18 e 42
anos; (iii) essa violência corresponde a 70% dos casos
registrados e ocorre em todas as classes sociais.
Para Renata Ribeiro Rolim (2008) a Lei
11.340/06 é fruto de anos de pressões e embates
dos movimentos feministas e da luta silenciosa de
milhares de mulheres constantemente agredidas por
seus parceiros e familiares. A lei ataca a desigualdade
existente entre homens e mulheres ao reconhecer a
especificidade da violência de gênero e assim prever a
forma de erradica-la.
Todavia, para Juliana Gonzaga Jayme (2019)
é de relevância que lei 11.340/06, não se encontra
unicamente as formas de prevenção e punição da
violência doméstica, mais que tenha sua ampliação,
considerando-a como referência no ordenamento
jurídico brasileiro. Bem como, a aplicação por
analogia para as travestis que afirmam que são
mulheres todos os instantes, em razão de, usarem
roupas, maquiagens ingerir hormônios femininos e
ter silicone em partes do corpo.
Segundo dados apresentados pela ONG
Internacional Transgender Europe, o Brasil é o
país que mais mata travestis entre janeiro de 2008
e abril de 2013, foram 486 mortes, quatro vezes a
mais que o México, segundo país com mais casos
registrados. Porém, esses dados podem ser maiores,
em conformidade com o Grupo Gay da Bahia
(GGB), na qual, demostra que no ano de 2016 o
número de mortes envolvendo a comunidade LGBT
(Gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais) foi
de 347 mortes. (TGUE, 2019)
Destarte, é notório e preocupante o índice de
homicídios envolvendo travestis. Sendo necessário
adotar medidas ou até mesmo políticas públicas para
que o número explanado não cresça nos próximos
anos.
Em consonância com o posicionamento de
Camila Firmino (2009), as travestis brasileiras têm
como características a utilização de nomes, roupas
e acessórios femininos, assim como, o consumo
de hormônios para que sua aparência fique mais
próxima à aparência física feminina. Dessa maneira,
as travestis não se importam com a retirada ou não
do pênis, pois, o fator essencial é a aparência. A vista
disso, a implantação de silicones é a última etapa
para o processo de transformação das travestis.
Segundo Camila Firmino:
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A utilização de hormônios diferencia as
travestis das transformistas, homossexuais do
sexo masculino que, durante o dia vestem-se
e são reconhecidas como homens e, à noite
usam trajes perucas e maquiagens femininas
para frequentarem boates gays ou realizarem
performances. (FIRMINO, 2009, p. 407)

Segundo Sérgio Carrara e Adriana Vianna
(2006) as travestis encontram-se em condições de
vulnerabilidade por se encontrarem mais próximos
a prostituição e em posição de exposição pública a
transfobia, para os autores, elas estão sujeitas a forte
estigma social, caracterizado pela discriminação,
violência e exclusão social, sendo este um fator
determinante para potencializar vulnerabilidade
social, principalmente diante da ausência de
programas voltados para suas necessidades.
Visto o exposto, fica claro que a travestilidade
feminina deve ser vista como pertencente ao rol das
proteções da Lei Maria da Penha, pois apresenta-se
todos os requisitos de vulnerabilidade pertencentes
na lei.
3 TRAVESTIS COMO GÊNERO FEMININO
As lutas literárias historicamente ocorridas
nos anos 60 mais especificamente movimentos
feministas tiveram como consequência o estudo de
gênero. Nesta época iniciou- se revisão de valores
ocupados por homens e mulheres na sociedade.
(SOUSA, 2019)
Nesta mesma década as mulheres que
eram vistas como “rainha do lar” passaram a
reivindicar por novas conquistas na qual trouxeram
a problematização do gênero. Esses movimentos,
que tinham participantes quase que exclusivamente
mulheres, lutavam por uma sociedade igualitária, no
entanto, não lograram êxito. Visto que as mulheres
continuavam a desenvolver papéis secundários,
muitas vezes eram esquecidas e se quer nomeada
para assumir as lideranças políticas. Restando-lhes
apenas ocupações menos nobres tais como: secretária
e ajudante. (GROSSI, 2019)
Historicamente na década de 60 aprofundouse o interesse em relação à sexualidade, com debates
sobre temas como a virgindade da mulher. Neste
período a mulher não aceitava mais ser vista como
objeto de reprodução ou propriedade do homem,
iniciando-se discussões sobre sexo como fonte de
prazer. (GROSSI, 2019)
Pois bem, em meados do ano 1980 que o
estudo do gênero se manifesta e se legitima no Brasil.
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Segundo Lelita Oliveira Benoit (2000) foi durante
os movimentos feministas, que se exploraram novos
conceitos sobre a condição da mulher, refletindo-se
assim, posicionamentos fundamentais.
Segundo Jean Scout (1990) quando a
categoria do gênero surge como termo científico
sendo adotadas pelas ciências sociais, algumas
feministas contemporâneas admitiram que as teorias
de desigualdade entre homens e mulheres eram
insuficientes determinar as dessemelhanças.
Para Jean Scout:
A definição de gênero são duas partes
compostas de sub partes, sinalizando estas com
a seguinte definição o gênero é um elemento
constitutivo de relações sociais fundadas sobre
as diferenças percebidas entre os sexos, e o
gênero é um primeiro modo de dar significado
às relações de poder. (SCOUT, 2000, p. 21)

Contudo, para Jean Scout (2000), não há
uma determinação natural que possa justificar o
comportamento do homem e da mulher, e sim de
regras sociais que são impostas na determinação
biológica dos dois sexos, ensinando-nos que gênero
é uma categoria historicamente determinada, não
construída sob a diferença de sexos, mas, sobretudo
para dar sentido a essa diferença.
Destarte, para de Mirrian Grossi:
Como a Antropologia Feminista tem
mostrado essa explicação da ordem natural
não passa de uma formulação ideológica
que serve para justificar os comportamentos
sociais de homens e mulheres em determinada
sociedade. No caso das sociedades ocidentais,
a biologia é uma explicação de grande peso
ideológico, pois aprendemos que ela é uma
ciência e que, portanto, tem valor de verdade.
(GROSSI, 2019, p. 4)

Deste modo, com a colocação de William
Siqueira Peres (2019), as travestis são pessoas que se
identificam como a imagem feminina, e para adequar
seu corpo a esta estética ingerem hormônios, aplicam
silicone industrial e chegam a passar por cirurgias
de implantação de prótese. Nesta direção, parte-se
de um pressuposto que as travestis têm seu direito
a dignidade violada quando não reconhecidas como
gênero feminino.
Nesta mesma seara Enézio de Deus Silva Junior
(2011) descreve que à medida que as travestis e os
transexuais quebram o binarismo de gênero imposto,
estão mais propensas a sofrer violência. Deste modo
e apropriadamente com bases nos Princípios da
Isonomia e da Dignidade da Pessoa Humana a
manifestação da escolha do gênero integra parte dos
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Direitos Fundamentais, a ponto que o Estado deva
assegurar a igualdade plena.
4 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA AS
TRAVESTIS NO BRASIL
Neste intuito, em conformidade com o projeto
de pesquisa “Feminicídios e assassinatos baseados
no gênero no Rio Grande do Sul” realizado no ano
de 2010, o escopo do projeto era a investigação e
a exposição de crimes cometidos contra travestis.
(MENEGHEL; MARGARITES, 2017)
Antes de expor as violências e os assassinatos
cometidos contra as travestis é de relevância
demostrar que esse público é distinto sob o aspecto
socioeconômico. De acordo com Sergio Carrara e
Adriana Vianna (2006, p. 235) entre negros e pardos,
o número de travestis excede a dos gays, indícios de
que pertencem as camadas mais pobres da sociedade
brasileira. Nesta perspectiva Marcos Roberto Vieira
Garcia (2009) relata que as maiorias das travestis
são oriundas de famílias pobres, e na maior parte
migrantes vindos de cidades pequenas da região
norte e nordeste do Brasil.
Observa Marcio José Ornat (2009, p.
207) que as travestis geralmente não têm vínculos
familiares, em função do abandono motivado pela
orientação sexual e identidade de gênero, e por isso
costumam sair mais cedo de casa, deixando a cidade
natal em busca de grandes centros econômicos do
país, constituindo novos grupos.
Em harmonia com o posicionamento de
Sérgio Carrara e Adriana Vianna (2006), em que
verificam que as agressões corriqueiras contra as
travestis se dão nas ruas com emprego de armas
de fogo equivalendo-se a crimes de execução e na
totalidade, arquivados. Dados esses que demonstram
a impunidade sobre a execução de travestis.
Para Fernando Pocahy:
As travestis e transexuais, embora em menor
número, são aquelas que os dados apontam
como estando mais expostas as situações
de violência, sobretudo no que diz respeito
à permanência em espaços públicos e com
nuances de violências graves. (POCAHY,
2007, p. 22)

Na maioria dos casos de execução as vítimas
apresentavam indicativos externos do gênero
feminino, modo esse caracterizado pela violência
e discriminação de gênero. Segundo a Associação
Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA 2019)
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em 2017 foram contabilizados 119 assassinatos até
dia 29 de agosto deste ano. No entanto, o número de
vítimas pode ser ainda maior, compreendendo que,
diversas agressões não chegam ao conhecimento da
imprensa, e até mesmo, a vítima não é reconhecida
como travesti, mas sim como homossexual ou
homem vestido de mulher.
Sérgio Carrara e Adriana Vianna em estudo
sobre a violência letal contra travestis no município
do Rio de Janeiro dispõem:
Os assassinatos de travestis, por sua vez, têm
lugar mais frequentemente na rua, por arma
de fogo (68% dos casos), correspondendo
quase todos a crimes de execução. Os casos de
execução são maciçamente arquivados (78%).
(CARRARA; VIANNA, 2006. p.235)

Em combate a tais agressões, o estado do Pará
vem aplicando por analogia a Lei Maria da Penha
em proteção a uma travesti que foi agredida por seu
ex-companheiro. Em entrevista ao site NLUCON
a delegada Fernanda Marinho, responsável pela
Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher DEAM, declarou que a Lei Maria da Penha estabelece
a proteção a gênero feminino, independente da
orientação sexual (NLUCON, 2019).
No mesmo sentindo está o Ministério Público
do Ceará (BRASIL, 2019c), que orienta membros a
aplicar a referida lei nos casos de violência doméstica
contra travestis e transexuais femininos. Em ofício
assinado pelos coordenadores dos Centros de Apoio
Operacional da Cidadania (CAOCidadania), do
Centro Criminal (CAOCriminal) e do Núcleo
Estadual de Gênero Pró-Mulher (NUPROM), os
promotores do Ceará declararam que “O fato de
possuir documentos oficiais a identificação masculina
não retira do transexual a identidade de gênero
feminina, que é algo subjetivo”. (BRASIL, 2019c)
Ainda, segundo declaração do Ministério
Público do Ceará, disponível no sítio da instituição,
(BRASIL, 2019c) a identidade de gênero nem sempre
corresponde ao sexo biológico, se a identidade de
gênero e a prática social forem femininas, esses são
os elementos que retratam a forma como a pessoa
se reconhece e se identifica na comunidade e na
sociedade.
Em consonância ao posicionamento do
judiciário e do Ministério Público do Ceará, o
governo do cearense assinou decreto regulamentando
o atendimento de travestis e transexuais nas delegacias
da mulher. Segundo os Art. 1, 2 e 6 do Decreto n.
32226 de 17 de maio de 2017. (BRASIL, 2019c)
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O Decreto nº. 32226 de 17 de maio de
2017, dispõe sobre o uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de gênero de travestis
no Estado do Ceará, com o objetivo de proporcionar
um tratamento digno a tais pessoas, possibilitando o
chamamento pelo nome social, facilitando a inclusão
deste nome em documentos oficiais e vedando
expressamente o uso de expressões pejorativas.
(BRASIL, 2019c)
É um marco histórico positivo para o Brasil,
a equiparação da aplicação da lei Maria da Penha a
travestis. Neste conseguinte cabe ao Estado, assegurar
meios de proteger a dignidade da pessoa humana. As
travestis têm sido dizimadas silenciosamente perante
a população brasileira, que se omite diante de tal
barbárie.
O reconhecimento das travestis como gênero
feminino, e em consonância com o Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) no dia 28 de abril de
2016, foi editado pela Presidente da República o
decreto n. 8.727 que desfruta o uso do nome social e
o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas
travestis e transexuais no campo da administração
pública federal direta, autarquia e fundacional.
(BRASIL, 2019d) (BRASIL, 2019e)
A finalidade desse decreto é denominar o nome
social para as travestis para que possam se identificar
e serem reconhecidas socialmente, respeitando a
identidade de gênero sem guardar relação necessária
com o sexo atribuído ao seu nascimento. (BRASIL,
2019d) (BRASIL, 2019e)
Assim, todos os órgãos e as entidades da
administração pública federal direta, autarquia e
funcional deverão filiar o nome social da travesti,
de acordo com o decreto 8.727, existindo o nome
de registro com o nome social quando realmente
for necessário. Sendo vedado qualquer tipo de
discriminação ou termos pejorativos ao se referir as
travestis. (BRASIL, 2019e)
A vista disso, o decreto 8.727, dispõe que a
travesti ou transexual conseguirá a qualquer momento
a inclusão do nome social em documentos oficiais e
registros de sistema de informação, de cadastros, de
programas, de prontuários análogos dos órgãos da
administração pública. (BRASIL, 2019e)
Segundo Kátia Guimarães coordenadora
do CNDC em entrevista ao site da Ordem dos
Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, pontua que:
A nossa identidade é dada a partir do nome
que recebemos, mas isso se torna muito grave
quando você se enxerga de um determinado
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gênero e sua identidade traz outro. Temos
direito de ter o nome que escolhemos. O
registro deve traduzir aquilo que a gente é no
mundo. (ORDEM, 2019)

Em consequência disso, o Conselho Nacional
de Combate á Discriminação e Proteção dos Direitos
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
(CNCD/LGBT), órgão da secretaria de Direitos
Humanos (SDH) aquiesceu também à resolução
n. 11/2014, em que determina a inclusão dos itens
orientação sexual, identidade de gênero e nome social
nos boletins de ocorrência expedido pela autoridade
policial. (BRASIL, 2019f )
Esta resolução tem por fundamentação o
artigo 5° da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988 que desfruta que todos são iguais
perante a lei, sem diferenciação de qualquer natureza,
assegurando a liberdade, igualdade e a segurança.
Igualmente com a Declaração de Direitos Humanos
proferida pela Organização das Nações Unidas em
1948 reconhecendo a liberdade de todos os seres
humanos, bem como sua dignidade de gozar de
todos os direitos sem qualquer distinção.
Assim, argumentando-se a primordialidade
dos crimes bárbaros cometidos contra a comunidade
LGBT à resolução defere a inclusão de itens de
orientação sexual, identidade de gênero e nome social
em boletins de ocorrência em razão da identificação
das travestis e transexuais perante a sociedade.
Deste modo, as identidades de gênero estão
conexas de modo direto com as medidas protetivas e
a defesa dos Direitos Humanos.
Considerando as análises realizadas no
trabalho e demostrando o índice elevado de crimes
seguidos de morte contra travestis e transexuais é
necessário o reconhecimento do gênero feminino de
modo que possa equiparar a aplicação da Lei Maria
da Penha com mesmo objeto, de prevenir, punir e
erradicar a violência, seja ela no âmbito doméstico
ou não.
Destarte e de modo evidenciar há um erro
material ao uso da nomenclatura mulher na lei
11.340/06 na qual, impossibilita as travestis na
condição de gênero feminino gozar de todos os
benefícios e proteções integrais incumbidas ao
Estado Democrático de Direito.
CONCLUSÃO
A realidade brasileira no que concerne a travesti
é de marginalização e violência. A vulnerabilidade
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em que essas pessoas estão inseridas, tanto no âmbito
público quando no âmbito doméstico (privado)
demostra um despreparo social e Estatal.
Nesse quesito, a Lei Maria da Penha ganha
especial atenção, pois reconhece o gênero feminino
para salvaguardar o direito a integridade física,
psíquica, emocional dentre outros tipos de violência.
Nesse escopo, observou-se que a Lei Maria
da Penha é um mecanismo de combate à violência
doméstica de mulheres, e que a mesma pode ser
aplicada ao gênero feminino, visto que se encontram
tanto nas mulheres quanto nas travestis as mesmas
vulnerabilidades.
Ao tutelar tal proteção e ao incorporar
um discurso de gênero amplo, a referida lei inclui
também as travestis, que acabam por sofrem das
mesmas vulnerabilidades que as demais protegidas
da lei supracitada.
Destaca-se que o Brasil vive uma epidemia
social de violência contra a mulher, e pelo conceito
se dá pelos alarmantes números de mulheres que
sofrem com tal realidade.
Vale destacar também que a Lei Maria
da Penha ainda é incipiente no combate a essas
violências e que políticas públicas de conscientização
da violência deveriam ser propagadas pelo Estado.
O número de mulheres transgênero que
sofrem violente no Brasil é alarmante, porém ainda
carecem de atenção maior no que se refere à violência
contra a travesti.
Por fim, a Lei Maria da Penha deve sim ser
aplicada às travestis, pois se identificam do gênero
feminino, e por sua vez merecem tal proteção.
Ressalta-se que elas ainda sofrem preconceito pela
simples existência e o Estado não promove políticas
adequadas de preservação da integridade física e
psíquica e da dignidade.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo
discorrer acerca da violência doméstica elencados
na lei 11.340/2006 conhecida popularmente por
Lei Maria da Penha, traçando parâmetros aos tipos
de crimes contra o gênero feminino e os aspectos
sociais, delimitando um liame frente às políticas
públicas na contemporaneidade enfatizando o
avanço no sistema normativo jurídico brasileiro a
partir da vigência da mencionada lei, leis vigentes e
do Código Penal Brasileiro, com nexo aos aspectos
sociais. Com a finalidade de difundir, acerca da
contribuição e repercussão da vítima Maria da
Penha e a intervenção do direito internacional
consequentemente impulsionando criação da lei
11.340/2006.
PALAVRAS-CHAVE

violência, ambiente social, gênero, jurisdição.

ABSTRACT
This work aims to discuss
listed in the Law 11.340/2006
by Lei Maria da Penha, tracing
types of crimes against the female

domestic violence
popularly known
parameters to the
gender and social

aspects, tracing a bond against public policies in
contemporaneity emphasizing the advance in the
Brazilian legal normative system from the validity of
the aforementioned law and laws and the Brazilian
Penal code, with nexus to the social aspects. In order
to disseminate, about the contribution and repercussion
of the victim Maria da Penha and the intervention of
international law consequently driving creation of the
law 11.340/2006.
KEYWORDS

Violence, social environment, gender, jurisdiction

INTRODUÇÃO
A violência de gênero tem sido um
óbice gradativamente em pauta nas discussões
e preocupações da sociedade brasileira, na qual,
esta violência é praticada em face de pessoas do
sexo feminino, somente pela sua condição de
mulher, estando conjuntada na organização social,
na tradição cultural, nas relações de poder e nas
estruturas econômicas. O presente artigo visa de
modo pontual e despretensioso, engendrar alguns
apontamentos, no imiscuir-se a violência contra
a mulher, os aspectos sociais, promovendo uma
discussão teórica da aplicabilidade de políticas
públicas ao combate à violência de gênero, com
base nas leis vigentes brasileira, tendo por finalidade
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esclarecer acerca de possíveis redes de proteção e
amparo, proporcionando parâmetros para melhor
aplicação da norma. Logo, devemos pautar-se-á que
a história da luta pelos direitos da mulher é árdua,
em razão de trajetórias históricas, listado em aspectos
de violência e discriminação em face do gênero.
Hodiernamente, em nosso cenário jurídico
brasileiro, a violência de gênero, tem sido um
problema cada vez mais frequente, tanto nas
discussões quanto preocupações da sociedade, o
preconceito de gênero priva as cidadãs da efetivação
plena de sua condição de pessoa humanada. Todavia,
entretanto tendo em vista a promoção da dignidade
da pessoa humana, e sendo o princípio da isonomia
um direito fundamental, bem como cláusula pétrea.
A dignidade se projeta no sistema jurídico brasileiro
como atributo de personalidade, impondo deveres
e obrigações ao Estado e aos particulares, em razão
desse status normativo de torna-lo efetiva no mundo
dos fatos, sendo insuficiente sua mera previsão
formal sem realidade.
Nesta semântica, o respeito à dignidade
é condição substancial para que o Estado seja
considerado democrático de direitos, razão pela
qual o Estado brasileiro existe em beneficio ao ser
humano, sendo protegido por uma vasta gama de
direitos fundamentais sociais, como o direito a
saúde básica, a educação fundamental, à assistência
social, a moradia, ao trabalho, ao salário mínimo,
o acesso à justiça. Logo, para o aperfeiçoamento
desses direitos se equipara ao mínimo existencial,
que exigem do Estado fundos públicos, como
paradigma de uma segurança, permitindo-se que a
realização plena, envolve o exercício efetivo e amplo
dos direitos humanos, nacional e internacional
assegurados.
Tendo em consideração o contexto histórico
da escaramuça de mulheres e movimentos
feministas, onde apresentam uma vasta diversidade
de pautas pleiteadas e de lutas realizadas por elas,
principalmente assente do século XVIII. Nesta
semiótica, as mobilizações focaram, principalmente,
as denúncias das violências cometidas contra
mulheres no âmbito doméstico, mobilizadas em
torno do apelo de que o pessoal é político, buscando
romper, com dicotomias entre o público e o privado,
vindo a pleitear responsabilidades do Estado e
da sociedade em assegurar a todos/as o respeito à
dignidade humana e a uma vida sem violência.
Na constituição de 1824 sequer cogitava
a participação da mulher na sociedade, a única
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referência era especificamente da família. O marco
inicial das discussões parlamentares em torna do
direito do voto feminino, privativamente a mulher
desempenhava uma função social igual à do
homem, logo ela era educada para servir o homem,
considerada como um objeto. A constituição era
omissa quanto à mulher, naquela época prevalecia a
vontade masculina, sendo os direitos sociais voltados
exclusivamente para o homem. A mulher não tinha
direito ao voto, e ao menos se candidatar a cargo
público, não possuía direitos trabalhistas, nem
proteção quanto a sua condição feminina.
Relevante destacar, a história de Maria da
Penha Maia Fernandes, farmacêutica e bioquímica
formada pela Universidade Federal do Ceará, que foi
vítima de violência doméstica, protagonista da luta
pelos direitos das mulheres, onde teve forte influência
na criação da lei 11.340/06. O esposo de Maria da
Penha era um professor e mesmo assim cometeu atos
impensáveis contra a esposa e a luta dessa mulher
hoje permite a proteção a outras tantas.
A luta e garra da mulher brasileira, da música
Maria Maria, cantada por Elis Regina, foi traduzida
em lei com a força e persistência da também Maria
da Penha que levou a República Federativa do
Brasil a receber da Comissão Interamericana de
Direitos Humanos da OEA a recomendação para
que fosse realizada uma profunda reforma legislativa
que coibisse, de forma efetiva, a violência contra a
mulher, eis que nos trouxe a Lei nº. 11.340/2006.
Nesta tocante, a lei Maria da Penha, é fruto
de um acúmulo teórico político feminista, que
representa o ápice dessa luta. A lei supracitada
enfrenta obstáculos obscuros em sua aplicabilidade,
em referência a concessão de medidas protetivas a
mulheres vítimas de violência. Logo a lei é eficiente
na proteção à vítima, todavia a deficiência se encontra
em sua aplicação, em razão das falhas do Estado.
No entanto, cabe ao Estado, adotar medidas
necessárias, que supra a omissão, dando auxílio
suficiente às vítimas de violência doméstica,
podendo estas garantir a sua segurança, cidadania e
reconhecimentos dos direitos humanos e prepara-las
para a prevenção de futuras violências domésticas.
Nesse sentido, é de suma importância
apontar as necessidades de políticas públicas, para o
enfrentamento duradouro e responsável da violência
de gênero, onde o Estado tem que desenvolver
estratégias de prevenção e de políticas, para garantir
os direitos humanos e empoderamento da mulher,
com a responsabilização de seus agressores e a
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assistência de forma coesa e precisa ás mulheres em
situação de violência.
A priori, com a implementação de políticas
públicas alusivo ao gênero, vem a implicar desafios
atinente a vencer resistências internas, na qual,
essas políticas, tem a representatividade de meros
instrumentos que o Estado possui, sendo de suma
importância a edulcorar as desigualdades atenuante
em nosso contexto hodierno, defendendo os
direitos humanos, com integralidade e ater-se as
especificidades do sexo feminino.
1 CONCEITO DE VIOLÊNCIA
No que concerne, para tratarmos do
conceito de violência, devemos traçar os conceitos
desenvolvidos por Marilena Chauí, Hannah Arendt
e Melanie Klein, que nos levam a uma reflexão,
no que diz respeito a violência doméstica contra a
mulher, ampliando o seu significado e possibilitando
questionar os sentidos a ela atribuídos. Nesta
semasiologia, a justificativa com a aplicabilidade
do direito, aborda o quanto um ato violento
não consegue abarcar situações como a violência
doméstica, onde essas modalidades parecem manter
uma estreita ligação, pois ambas são colocadas a
margem de possíveis enquadramentos legais, aos
danos causados a vítima, sendo a vir necessária à
manutenção de um status quo, na presciência que
reproduzem relações interpessoais.
Para Marilena Chauí (2008) , a violência não
é percebida onde se origina, variando de culturas,
ou seja, como toda prática e toda ideia que reduza
um sujeito à condição de coisa, que viole interior
e exteriormente o ser de alguém, que se perpetua
nas relações sociais de profunda desigualdade
econômica, social e cultural, nessa contextura a
filósofa traça como exemplo o homicídio que é uma
causa universalmente entendida como violenta,
logo a violência de gênero está enraizada nos
contextos sociais, políticos e históricos, em razão do
patriarcalismo. Com embasamento nos dizeres da
autora todas as vezes que agimos de forma violenta
somos antiéticos uma vez que os valores éticos são
erigidos para se contrapor a violência.
Levando em conta, a conceituação de
violência Hannah Arendt (1994)4 em sua obra Sobre
a Violência, a autora parte de cinco teses do instinto
inato humano: “poder, vigor, força, autoridade e
violência”. Para ela o “poder” denota uma confluência
de forças, de cunho numérico, um destacamento de
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indivíduos, que agem em conformidade a um fim.
A violência por sua vez, em geral, impõe a ordem de
um singular, de um indivíduo, e perdura no tempo
até enquanto uma nova violência se interponha em
contraposição. Nesta tangente, para Arendt (1994,
pg 37), o “vigor” acontece onde os comandos não são
mais obedecidos, os meios de violência são inúteis e a
questão dessa obediência não é decidida pela relação
de mando e obediência, mas pela opinião e, por certo,
pelo número daqueles que a compartilham. Tudo
depende do poder por trás da violência. Todavia a
“força”, é destacado por Arendt como um sinônimo
de “violência”, que vem a ser utilizado no cotidiano
da sociedade, que deveria ser reservado na linguagem
terminológica, às forças da natureza, ou as forças das
circunstâncias, ou seja, indicar uma energia de forças
físicos ou sociais. Logo a “autoridade” pode ser
investida em pessoas ou postos hierárquicos, onde a
sua insígnia é o reconhecimento inquestionável por
aqueles a quem se pede que obedeçam. Finalmente a
“violência” é, por sua própria natureza, instrumental.
Como todos os meios, está sempre à procura de
orientação e de justificativas pelo fim que busca. E
aquilo que necessita de justificar-se, através de algo
mais, não pode ser a essência de coisa alguma.
Nesta linha de raciocínio de Arendt, podemos
afirmar que a violência não gera o poder, pelo
contrário ela aparece quando o poder está ameaçado,
na qual, a violência é um fenômeno cultural que
advém de uma tentativa de arrancar as máscaras
da hipocrisia e da mentira, da consciência de uma
injustiça praticada.
Não obstante, correlacionamos o conceito
das autoras acima mencionadas, no que concerne
à violência doméstica contra a mulher para um
entendimento de Melanie Klein (1991), na qual,
a psicanalista afirma que devemos fazer uma
perspectiva psicossocial, onde a dinâmica das relações
familiares entre as angústias e afetos, dentro de casa,
estão associadas a uma autoridade paterna, sendo
esta problematizada como uma construção histórica
desigual dos sujeitos femininos e masculinos, na
vida privada, expondo a permissão da cultura na
instauração do que a psicanalista, utiliza o vocábulo
“terror” no interior da casa. O termo “terror” está
pautado no que ocorre na vida privada e no âmbito
familiar, como aquilo que remete violência, isto é,
guerras e torturas em vivências extremas físicas e
psicológicas, onde a violência doméstica é uma
crônica cotidiana que se repete gerando as vítimas
uma experiência, no qual o corpo e a mente se
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fundem em vidas de desamparo e medo. Essa
elaboração de diálogo interdisciplinar está a serviço
de uma construção de conjuntos mais complexos e
abrangentes, que possibilita a uma experiência vivida
por mulheres que são vítimas de violência doméstica.
Essa experiência deve ser pensada em dimensões
psíquicas, relacionais e sociais, na qual, devemos
estar preocupados com as possíveis intervenções no
campo da violência.
A posteriori, se pode enunciar que a violência
contida em atos disciplinamentos corporais contra
mulheres, o nosso poder judiciário tem reforçado
que o papel da família é que mantem a ordem social.
Logo, está aspereza se encontra em um âmbito
familiar, pois as agressões são sofridas no interior da
residência, como a família mantem a ordem social,
sendo que caracteriza um ato violento. Contudo o
judiciário utiliza a família como ocultação de uma
força repressão que é derivada das próprias leis, em
nossa sociedade.
2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER
No que tange, a cultura patriarcal favorece a
iracúndia contra os valores femininos e contra sua
portadora privilegiada que é a mulher. O agente
acometedor dessas agressões é o homem com mais
frequência, e outras pessoas que vivem no ambiente
com a ofendida, logo a agressão vem de fora e a
mulher é a vítima. Ainda se tratando da vítima, as
mulheres sofrem com assédio sexual, abuso, lesão
corporal e até a morte, onde está dicotomia de
discriminações e todo um contexto de restrições à
sua liberdade e autonomia.
Nesta tangente, elucidamos ao significado da
violência e todas as consequências que surgem da
ocorrência deste fenômeno, na sociedade patriarcal
em que vivemos, existe uma forte banalização da
violência de forma que há uma tolerância e até um
certo incentivo da sociedade para que os homens
possam exercer sua virilidade baseada na força,
dominação com fulcro na organização social de
gênero.
Ademais, como a tradição portuguesa deixou
raízes implantadas no Brasil, onde o patriarcalismo
se encontra enraizado em nosso Estado. Para o autor
Leal (2004) 6 elucida:
“Portugal era regida pelo pater familis,
conhecida expressivamente como senhor de
engenho, que era a parte mais importante das
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fazendas, no qual detinha escravos domésticos,
como mulheres, filhos e agregados. O pater
familis expressava o poder indiscutível de vida
e morte do homem sobre todos os membros
da família, da qual ele era a única pessoa plena
de direitos, de acordo com a lei” (LEAL, 2004,
p.167)

Evidencia-se que a liberdade feminina, das
esposas e filhas, era restringida de forma autoritária
pelos patriarcas, na qual, estas mulheres eram
avistadas como suas propriedades. Deste modo, o
local obrigatório para as mulheres era dentro de casa,
gerenciando e cuidando do lar e sendo submissa às
ordens de seus esposos.
Além disso, a mulher se quer podia sair de
sua residência, ficando nítido que a rua sempre foi
ambiente masculino, motivos pelos quais até nos
dias hodiernos as mulheres são vítimas da violência
de gênero, em razão do machismo que se prolonga
por anos, sendo expostas a ambientes que não sejam
seu próprio lar, sendo mantidas em cárcere privado.
Portanto, do ponto de vista histórico
brasileiro, a violência contra a mulher herda de
uma sociedade escravocrata. No decorrer do século
hodierno, a sociedade reproduz a subordinação da
mulher, por intermédio da tradição e costumes,
banalizando uma opressão sofridas por décadas que
reflete em diversos setores, onde o patriarcalismo
redige na dinâmica social, até nos dias de hoje,
visceral no inconsciente de homens e mulheres, no
que diz respeito a categorias sociais.
Neste tocante, a ilustre doutrinadora Maria
Berenice Dias (2018) aduz que o lugar dado pelo
direito à mulher sempre foi um não-lugar, onde sua
presença na história é ausente, tendo em vista que a
mulher era subordinada ao marido, a quem precisava
obedecer, estando excluída do poder e do mundo
jurídico, econômico e científico, relegada da cena
pública e política, de modo que sua força produtiva
sempre foi desconsiderada; não se emprestava valor
econômico aos afazeres domésticos.
Portanto, o patriarcalismo compõe a dinâmica
social, como um todo até nos dias hodiernos, estando
arraigado no inconsciente dos homens e mulheres
individualmente e no coletivo enquanto categorias
sociais. O patriarcado é utilizado como uma forma
de naturalizar um sistema que legitima e naturaliza,
a exploração das mulheres.
A priori, o princípio da igualdade prevê a
igualdade de aptidões e de possibilidades virtuais
dos cidadãos de gozar de tratamento isonômico pela
lei, na qual, nossa norma maior deixa explícito que
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homens e mulheres, tem tratamento igualitários.
Todavia, as mulheres vieram conquistar direitos de
forma assídua e árdua até os dias atuais.
Nesta linear, o uso do patriarcado enquanto
um sistema de dominação dos homens sobre as
mulheres permite idealizar que a dominação não
está presente somente na esfera familiar, tampouco
apenas no âmbito trabalhista, como exemplo o
assédio moral e sexual da mulher no âmbito do
trabalho, na mídia ou na política.
3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS CRIMES NA
FORMA DA LEI 11.340/2006 E CRIME EM RAZÃO
DE GÊNERO
Considerando este panorama, quando
tratamos da violência contra a mulher, salientamos
que o seu início é silencioso e a mulher não recebe
a devida atenção, começando a se manifestar no
ambiente doméstico ou familiar. A violência abrange
todas as esferas sociais, na qual, se traça a análise de
Maria Berenice Dias (2015, p. 24):
“A sociedade ainda cultiva valores que
incentivam a violência, o que impõe a
necessidade de se tomar consciência de que
a culpa é de todos. O fundamento é cultural
e decorre da desigualdade no exercício do
poder, o qual gera uma relação de dominante
e dominado”. (DIAS, 2015, p. 24)

Nesse contexto, denota-se que a violência
está acoplada a soma de um processo histórico que
legitima a diminuição social da mulher, entrelaçada
a incapacidade masculina de se adequar em uma
esfera social em que as mulheres detém poder sobre
si mesmas. Logo, a violência praticada por homens
contra a mulher, não seja apenas a persistência do
velho sistema, e, sim uma incapacidade e recusa de se
adaptar ao novo.
Nesta tangente, Maria Amélia de Almeida
Teles (2012, p.27) elucida:
“A violência de gênero tem sua origem na
discriminação histórica contra as mulheres,
ou seja, num longo processo de construção
e consolidação de medidas e ações explícitas
e implícitas que visam a submissão da
população feminina, que tem ocorrido durante
o desenvolvimento da sociedade humana”.
(TELES, 2012, p.27)

Neste viés, segundo Marilena Chauí (1985),
a violência e a força são ausência do poder, no qual,
a expressão da autonomia do desejo se encontram
ausentes, onde são operadas sob o domínio de
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heteronomia, o lugar em que cabe a relação entre
o sujeitado e a quem o sujeita. Portanto, cabe
salientar que as mulheres são constituídas com
uma subjetividade em que lhe falta algo essencial,
para serem consideradas sujeitos: autonomia de
pensar, falar e de agir. Todavia, essa subjetividade
coloca a mulher em uma posição de dependência,
constituindo um ser feito para outros e não como
seres com os outros.
Ademais, é de suma importância elucidar que
os crimes praticados contra a mulher, explícitos na
lei 11.340/2006, são formas de violência praticada
contra mulher entre membros de um ambiente
familiar, que pode ocorrer entre pessoas com vínculos
consanguíneos bem como por afinidade.
A violência doméstica é a lesão praticado
por um ou mais integrantes da família contra um
de seus membros, devido a repercussão e ao nome
adotado pela lei, a maioria dos indivíduos vinculam
a Lei Maria da Penha a violência exclusiva contra a
mulher, porém a mesma ampara todos dentro do
antro familiar e afetivo.
Para Maria Berenice Dias (2015, p.48), foi
absoluta a falta de consciência social do que seja a
violência doméstica, na qual, acabou condenando
essa prática tão recorrente à invisibilidade, tendo em
vista que as agressões contra a mulher sequer estavam
no rol de violações de direitos humanos.
No que tange, Piovesan (2003) conceitua a
violência contra a mulher como:
[...] qualquer conduta – ação ou omissão – de
discriminação, agressão ou coerção, ocasionado
pelo simples fato de a vítima ser mulher, e
que cause danos, morte, constrangimento,
limitação, sofrimento físico, sexual, moral,
psicológico, social, político ou econômico
ou perda patrimonial. Essa violência pode
acontecer tanto em espaços públicos como
privados. (PIOVESAN, 2003, pg. 50)

No ano de 1993, quando ocorreu a
Conferência Mundial sobre Direitos Humanos
das Nações Unidas, realizada em Viena capital da
Áustria; foi reconhecido que a violência contra as
mulheres era uma agrura ao desenvolvimento, a
paz mundial e a igualdade dos seres humanos, onde
homens e mulheres devem ser reconhecidos como
igualitários, na qual, foi promulgado em 1994,
pela Convenção Interamericana com o intento de
punir, prevenir e erradicar a violência doméstica. A
vista disso, a convenção também considerou que a
violência contra a mulher está vinculada a violação
dos direitos humanos.
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A lei 11.340/06 descreve violência doméstica
e familiar em seu Art. 5°, como: “Para os efeitos desta
Lei, 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”.
O conjunto de violência acima mencionado
não é natural que ocorra em um ambiente familiar,
é relevante que a sociedade compreenda suas
classificações e o meio correto de recorrer à tutela
jurisdicional, para que sejam sanados os conflitos
oriundos de tais formas de violência.
Ademais, mesmo que o tratamento isonômico
já esteja na lei, ainda é preciso percorrer um longo
caminho para que a família se transforme em espaço
de equidade. O grande desafio é compatibilizar as
diferenças com o princípio da igualdade jurídica,
para que não se retroceda à discriminação em razão
do sexo, que é vedada Constituição.
A violência contra a mulher, pode ser tanto
física (quando ações ou comportamentos põem em
risco a integridade física do indivíduo – ex. Soco,
chute, uso de armas) como simbólica (quando as
ações comportamentos trazem riscos à integridade
psíquica e emocional do indivíduo – ex. Ironia,
intimidação, humilhação).
A violência cometida em desfavor da
mulher no âmbito familiar não é somente física, é
comum a violência iniciar da forma psicológica,
desencadeando violência física e podendo chegar a
causar homicídios. A lei 11.340/06 trouxe em seu rol
a definição acerca de violência doméstica, bem como
especificou as formas que podem ser praticada tal
violência com intuito de facilitar a identificação dos
tipos de agressões, sendo: física, sexual, psicológica,
moral e patrimonial.
Segundo Silva (2012), as agressões sofridas
por mulheres podem ser notadas fisicamente
apresentando adoecimento físico tais como doenças
psicossomáticas, diminuição gradual de suas defesas
físicas, alterações do sono e apetite, desidratação,
desnutrição, entre outros; e adoecimento
psicológicos, sendo eles, depressão, desordem póstraumática, agitação, fadiga, perda de identidade,
tentativas de suicídio e em muitos casos resultando a
morte do agredido.
4 FEMINICÍDIO
O assassinato de mulheres em contextos
discriminatórios recebeu uma designação própria;
182

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

feminicídio, que é a figura do tipo penal, que descreve
a conduta correspondente ao crime, composta por
elementos indispensáveis à sua identidade normativa,
é crime de homicídio qualificado de natureza objetiva,
cometido contra mulher, por razões da condição de
sexo feminino. Entre tais circunstâncias, figuram
as chamadas qualificadoras, que são circunstâncias
que instituem novas margens abstratas de pena a
um determinado crime, produzindo verdadeiras
derivações frente ao tipo penal basilar. No que tange,
essa tipificação penal qualificadora foi criada com o
desígnio de combater a violência doméstica e familiar,
com o desdém a discriminação da condição de
mulher. Logo o feminicídio é resultante da ideologia
patriarcal de que o poder do homem se sobressaí a
mulher, com meros instrumentos de subjugação e
dominação.
A priori, para a Antropóloga Débora Diniz
(2015) 10 o feminicídio pode ser entendido como
um novo tipo penal, ou seja, aquilo que está
registrado na lei brasileira como uma qualificadora
do crime de homicídio. Mas, ele pode ser entendido
também no sentido mais amplo, no seu aspecto
sociológico e histórico. Nesse sentido, feminicídio
é uma palavra, criada para falar de algo persistente
e ao mesmo tempo terrível, na qual, as mulheres
sofrem violências ao ponto de morrerem, onde inclui
uma vasta gama de abusos, cujas raízes misóginas
caracterizam o uso de violência extrema.
No Brasil, o crime de feminicídio foi definido
legalmente desde a entrada em vigor da Lei nº
13.104 em 2015, que alterou o art. 121 do Código
Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), para incluir o
feminicídio como circunstância qualificadora do
crime de homicídio.
5 POLÍTICAS PÚBLICAS E O ENFRETAMENTO À
VIOLÊNCIA DE GÊNERO
No que diz respeito, as políticas públicas
representam um importante instrumento de
transformação social e implementação da igualdade
de gênero, todavia, entretanto é de suma importância
o Estado criar políticas de incentivo para o
desenvolvimento de estratégias de reconhecimento
da natureza complexa da violência contra a mulher,
para alcançar uma abordagem integral do fenômeno
na aplicação de medidas resolutivas.
No tocante, a implementação de políticas
públicas referentes ao gênero implica em desafios
relacionados, logo as políticas públicas representam
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instrumentos que o Estado possui, voltadas para
superar ao menos amenizando as desigualdades,
defendendo os direitos humanos na sua integralidade,
com o intuito de atender para as especificidades do
sexo feminino. Logo, diante da complexidade que
envolve a violência é necessária uma política que
envolva as diversas esferas do poder público.
Nesta tangente, a feitura de políticas públicas
é imprescindível para a construção de igualdade nas
relações de gênero e construção da cidadania das
mulheres. A posteriori, diante da violência contra a
mulher, as políticas públicas tornaram-se necessárias,
no imiscuir-se ao respeito a igualdade nas relações de
gênero e consolidar a cidadania feminina, com ações
que atua no espaço de denúncias, apoio e proteção às
mulheres vítimas de violência. Todavia, entretanto as
políticas públicas corroboraram em uma construção
de sociedade brasileira íntegra, na qual homens
e mulheres são consentâneo e a violência contra a
mulher é tratada com austereza.
CONCLUSÃO
Este artigo se propôs com o objetivo de analisar
a partir do contexto social a violência contra a mulher,
os crimes ao gênero feminino frente à aplicabilidade
da Lei Maria da Penha e o feminicídio, bem como
indicar as normas que inibem e punem tais crimes.
Além disso, através dessa breve análise despertar o
quão a sociedade, o Estado e as políticas públicas é
de grande valia para o combate à desigualdade de
gênero, acerca da violência contra a mulher, orientar
as mulheres e a sociedade em geral sobre como agir
em situações de agressão contra as mulheres.
Entendemos que a articulação de que a
violência de gênero é marcada na intersubjetividade,
a partir de uma demarcação de poder, de negação e
de opressão ás mulheres. Contudo, cabe ao Estado
promover políticas públicas para o combate à
desigualdade de gênero, uma vez que o patriarcado
colaborou para a violência contra pessoas do sexo
feminino, estar presente na sociedade hodierna.
A posteriori, tais compreensões possibilitaram
refletir que os avanços legislativos são constantemente
desafiados pela drástica realidade de violação dos
direitos humanos em uma escala planetária, pois há
um enorme fosco no reconhecimento da necessidade
de formulação de políticas públicas de promoção
da igualdade de gênero, efetivando os direitos que
cabem a todas cidadãs brasileiras. Tendo em vista,
que a busca pela cidadania e direitos das mulheres
GT 06 – VIOLÊNCIA E DIREITOS DA PERSONALIDADE

relacionados a igualdade de gênero é uma fazedora
árdua e complexa.
Entretanto, cabe a República Federativa
do Brasil, de tutelar os direitos sociais e garantias
fundamentais em face de uma eficiência, célere e
justa; aplicando políticas públicas a uma totalidade
de mulheres que pensa todos os dias, se no dia
subsequente irão acordar vivas para exercícios de suas
funções diárias, em razão da impetuosidade que se
encontram dia a dia na sua realidade.
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RESUMO
Utilizando a metodologia hipotéticodedutiva, o presente artigo visa uma reflexão sobre a
violência doméstica contra a mulher, nas dificuldades
enfrentadas em enxergá-la quando o dano ainda não
é físico, tanto pelas partes envolvidas, quanto pelos
profissionais que as atende. Revela ainda os possíveis
motivos para a prática deste tipo de violência e como
ela viola os direitos da personalidade. Traz a lei nº
11.340/06, suas últimas alterações e os atuais índices
de violência contra a mulher.
PALAVRAS-CHAVE

Violência doméstica contra a mulher, direitos da personalidade, Lei
nº 11.340/06.

ABSTRACT
Abstract: Using the hypothetical-deductive
methodology, this article aims at a reflection on domestic
violence against women, the difficulties faced in seeing it
when the damage is not yet physical, both by the parties

involved, and the professionals who serve them. It also
reveals the possible reasons for the practice of this type of
violence and how it violates the rights of the personality.
Brings the Law nº 11.340/06, its latest changes and the
current rates of violence against women.
KEY-WORDS

Domestic violence against women, personality rights, Law nº
11.340/06.

INTRODUÇÃO
A Violência doméstica contra a mulher
geralmente se desenvolve como um processo
silencioso, que evolui sem ser identificado, deixando
marcas em todas as pessoas envolvidas. Pela sua
característica, a violência psicológica no interior
da família, geralmente, começa com uma violência
psicológica e evolui na forma da violência física.
Deve-se destacar a importância de identificar as
violências que ainda se encontram no início. No
entanto, aponta- se como um grande problema a
dificuldade na identificação da violência psicológica

VI Congresso de Novos Direitos e

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

Direitos da Personalidade

doméstica, em razão de esta aparecer diluída em
atitudes aparentemente não relacionadas ao conceito
de violência.
Mesmo que a mulher já possa contar com
atendimento especializado este tipo de violência
tem se transformado numa forma cada vez mais
brutal de violência contra a mulher. Atualmente,
as vítimas de agressores e outras formas de
violência podem contar com programas de apoio
na resolução de seus problemas familiares, tanto
governamentais quanto não governamentais.
Ha uma contradição, já que se espera que a
existência de serviços de apoio resulte na redução
dos casos. Contudo, observa-se que a violência
tem se agravado tanto em termos de quantidade
quanto de qualidade, ou seja, as vítimas têm
sofrido agressões físicas cada vez mais severas, que
ocasionam a morte ou graves sequelas.
A grande dificuldade encontrada está na
forma como as próprias pessoas enxergam esse tipo
de violência, em como culturalmente se criou. As
mulheres vítimas de violência doméstica na maioria
das vezes se sentem culpadas e por dependerem
financeiramente do agressor muitas vezes não o
denunciam. Ainda as próprias pessoas que convivem
com ela acham que não devem interferir.
O Direito da personalidade é todo aquele
que diz respeito aos aspectos construtivos da
identidade, os inerentes à pessoa humana sobre si
mesma assim como as projeções de si na sociedade,
enquadrando no conjunto de direitos fundamentais.
Quando a mulher é vítima de violência os direitos da
personalidade são violados.
A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei
Maria da Penha recebeu este nome em homenagem
à Maria da Penha Maia Fernandes, Cearense,
biofarmacêutica, agredida pelo marido durante seis
anos, que em 1983 tentou assassiná-la duas vezes: na
primeira, com um tiro, quando ela ficou paraplégica;
e na segunda, por eletrocussão e afogamento. Em 7
de agosto de 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva sancionou a Lei Maria da Penha, criada com
o objetivo de punir com mais rigor os agressores
contra a mulher no âmbito doméstico e familiar.
Hoje, Maria da Penha é símbolo nacional da luta das
mulheres contra a opressão e a violência.
Os atuais índices de violência doméstica
contra a mulher ainda são assustadores e revelam que
mesmo tendo diminuído em comparação aos demais
essa diminuição não foi tão significativa.
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1.1 CONCEITO DE VIOLÊNCIA

A violência, provavelmente, sempre fez parte
da experiência humana. Seu impacto pode ser
mundialmente verificado de várias formas. A cada
ano mais de um milhão de pessoas perdem a vida, e
muitas mais sofrem ferimentos não fatais resultantes
de autoagressões, de agressões interpessoais ou de
violência coletiva. Em geral, estima-se que a violência
seja uma das principais causas de morte de pessoas
entre 15 e 44 anos em todo o mundo.
O conceito de violência é ambíguo, complexo,
implica vários elementos e posições teóricas e variadas
maneiras de solução ou eliminação. As formas de
violência são tão numerosas, que é difícil elencálas de modo satisfatório. Diversos profissionais,
especialmente na mídia, manifestam-se sobre ela,
oferecem alternativas de solução; todavia, a violência
surge na sociedade sempre de modo novo e ninguém
consegue evitá-la por completo.
Em 2002, pela primeira vez, a Organização
Mundial da Saúde se pronunciou em relação à
violência de forma mais contundente do que a que
vinha adotando até então, quando apenas classificava
os efeitos desse fenômeno ou realizava análises e fazia
recomendações esporádicas sobre o assunto. Para
isso divulgou o Relatório mundial sobre violência e
saúde, no qual define o problema como:
Uso intencional da força física ou do poder
real ou em ameaça, contra si próprio, contra
outra pessoa, ou contra um grupo ou uma
comunidade, que resulte ou tenha qualquer
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano
psicológico, deficiência de desenvolvimento
ou privação. (KRUG, 2002, p. 5).

O termo deriva do latim violentia, ou seja,
força ou vigor contra qualquer coisa ou ente. É um
comportamento que causa intencionalmente dano
ou intimidação moral a outra pessoa, ser vivo ou
dano a quaisquer objetos. Tal comportamento pode
invadir a autonomia, integridade física ou psicológica
e mesmo a vida de outro. Dessa forma, violência
é o uso da força que resulta ferimentos, tortura ou
morte, ou o uso de palavras ou ações que machucam
as pessoas ou, ainda, abuso do poder. A violência é
compreendida como todas as violações dos direitos
civis, como a vida, a propriedade, a liberdade de
ir e vir, de consciência e de culto. Políticos, como
o direito a votar e a ser votado, ter participação
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política. Sociais, como habitação, saúde, educação,
segurança. Econômicos, como emprego e salário.
Culturais, como o direito de manter e manifestar sua
própria cultura.
Este grave problema que degrada a integridade
das mulheres é denotado por termos como violência
doméstica, violência de gênero e violência contra a
mulher. A violência de gênero pode aparecer como
física, psicológica, violência sexual, econômica e
violência no trabalho.
1.2 TIPOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Existem várias formas de violência contra
a mulher, entre elas destaca-se o que consiste em:
violência intrafamiliar ou doméstica, violência
física, sexual, psicológica e moral, patrimonial e
institucional.
Segundo o artigo 7º da Lei nº 11.340/2006:
Art. 7º são formas de violência doméstica e
familiar contra a mulher, entre outras:
Ia violência física, entendida como
qualquer conduta que ofenda sua
integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida
como qualquer conduta que lhe cause
dano emocional e diminuição da
auto-estima 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; (Revogado)
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;
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;
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V-

a violência moral, entendida como
qualquer conduta que configure
calúnia, difamação ou injúria.

Ainda segundo definições do CNJ (Conselho
Nacional de Justiça):
Violência familiar - violência que acontece
dentro da família, ou seja, nas relações entre
os membros da comunidade familiar, formada
por vínculos de parentesco natural (pai, mãe,
filha etc.) ou civil (marido, sogra, padrasto ou
outros), por afinidade (por exemplo, o primo
ou tio do marido) ou afetividade (amigo ou
amiga que more na mesma casa).
Violência física - ação ou omissão que coloque
em risco ou cause dano à integridade física de
uma pessoa.
Violência institucional - tipo de violência
motivada por desigualdades (de gênero, étnicoraciais, econômicas etc.) predominantes em
diferentes sociedades. Essas desigualdades se
formalizam e institucionalizam nas diferentes
organizações privadas e aparelhos estatais,
como também nos diferentes grupos que
constituem essas sociedades.
Violência intrafamiliar/violência doméstica acontece dentro de casa ou unidade doméstica
e geralmente é praticada por um membro da
família que viva com a vítima. As agressões
domésticas incluem: abuso físico, sexual e
psicológico, a negligência e o abandono.
Violência moral - ação destinada a caluniar,
difamar ou injuriar a honra ou a reputação da
mulher.
Violência patrimonial - ato de violência que
implique dano, perda, subtração, destruição
ou retenção de objetos, documentos pessoais,
bens e valores.
Violência psicológica - ação ou omissão
destinada a degradar ou controlar as ações,
comportamentos, crenças e decisões de outra
pessoa por meio de intimidação, manipulação,
ameaça direta ou indireta, humilhação,
isolamento ou qualquer outra conduta que
implique prejuízo à saúde psicológica, à
autodeterminação ou ao desenvolvimento
pessoal.
Violência sexual - ação que obriga uma pessoa
a manter contato sexual, físico ou verbal, ou a
participar de outras relações sexuais com uso
da força, intimidação, coerção, chantagem,
suborno, manipulação, ameaça ou qualquer
outro mecanismo que anule ou limite a
vontade pessoal. Considera- se como violência
sexual também o fato de o agressor obrigar
a vítima a realizar alguns desses atos com
terceiros.

1.3 VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA MULHER

A violência tem, como pano de fundo, uma
relação que, mesmo desfeita, ainda deixou questões
inacabadas. Muitas vezes, permanecem vínculos
afetivos, mágoas, ressentimentos ou dependência
psicológica, que impedem ou dificultam que a
vítima possa identificar uma situação de violência.
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A violência doméstica contra a mulher é aquela
que ocorre entre pessoas que tenham ou já tiveram
relacionamento afetivo-sexual, geralmente é
praticada por seus maridos ou parceiros íntimos. Ela
ocorre em qualquer esfera social independentemente
do grupo econômico, religioso, social ou cultural.
A violência por parte dos maridos contra
as mulheres é conhecida como “violência contra o
sexo frágil”. As chamadas “violências domésticas”
ocorrem no âmbito familiar ou doméstico, entre
quaisquer dos membros da família. O fato deste
tipo de violência estar sendo referido no plural,
é por se tratarem de diversas formas de violência
que podem ocorrer nesse espaço, como já definido
anteriormente. Dentre os possíveis agressores, estão:
maridos, amásios, amantes, namorados atuais, ou,
até, ex-namorados e ex-cônjuges.
Entende-se por violência intrafamiliar:
Toda ação ou omissão que prejudique o bemestar, a integridade física, psicológica ou a
liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento
de um membro da família. Pode ser cometida
dentro e fora de casa, por qualquer integrante
da família que esteja em relação de poder
com a pessoa agredida. Inclui também as
pessoas que estão exercendo a função de pai
ou mãe, mesmo sem laços de sangue. (DAY &
colaboradores, 2003, pag.25).

Conforme afirma Caravantes: “a violência
intrafamiliar pode ser compreendida como qualquer
ação ou omissão que resulte em dano físico, sexual,
emocional, social ou patrimonial de um ser humano,
onde exista vínculo familiar e íntimo entre a vítima e
seu agressor”. (CARAVANTES, 2000, p. 229).
De acordo com o Ministério da Saúde,
podemos elencar como violência psicologia:
Violência psicológica é toda ação ou omissão
que causa ou visa causar dano à autoestima, à
identidade ou ao desenvolvimento da pessoa.
Inclui: insultos constantes, humilhação,
desvalorização, chantagem, isolamento de
amigos e familiares, ridicularização, rechaço,
manipulação afetiva, exploração, negligência
(atos de omissão a cuidados e proteção contra
agravos evitáveis como situações de perigo,
doenças, gravidez, alimentação, higiene,
entre outros), ameaças, privação arbitrária da
liberdade (impedimento de trabalhar, estudar,
cuidar da aparência pessoal, gerenciar o
próprio dinheiro, brincar, etc.), confinamento
doméstico, críticas pelo desempenho sexual,
omissão de carinho, negar atenção e supervisão.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001).

As formas de violência psicológica doméstica
nem sempre são identificáveis pela vítima. Elas
podem aparecer diluídas, ou seja, não serem
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reconhecidas como tal por estarem associadas a
fenômenos emocionais frequentemente agravados
por fatores tais como: o álcool, a perda do emprego,
problemas com os filhos, sofrimento ou morte de
familiares e outras situações de crise.
A principal diferença entre violência doméstica
física e psicológica é que a primeira envolve atos de
agressão corporal à vítima, enquanto a segunda forma
de agressão decorre de palavras, gestos, olhares a ela
dirigidos, sem necessariamente ocorrer o contato
físico.
É importante destacar que a violência
psicológica não afeta somente a vítima de forma
direta. Ela atinge a todos que presenciam ou convivem
com a situação de violência. Por exemplo, os filhos
que testemunham a violência psicológica entre os
pais podem passar a reproduzi-la por identificação
ou mimetismo, passando a agir de forma semelhante
com a irmã, colegas de escola e, futuramente, com a
namorada, esposa ou companheira.
A violência se inicia de uma forma lenta e
silenciosa e progride em intensidade e consequências.
O autor de violência, em suas primeiras manifestações,
não lança mão de agressões físicas, mas parte para
o cerceamento da liberdade individual da vítima,
avançando para o constrangimento e humilhação.
De acordo com Miller, o agressor, antes de “poder
ferir fisicamente sua companheira, precisa baixar a
autoestima de tal forma que ela tolere as agressões”.
(MILLER, 2002, p.16)
As estratégias do autor de violência para
alcançar seu intento são muitas como: chantagens
para que troquem de roupa, mudem a maquiagem,
deixem de ir a algum lugar previamente combinado,
desistam do programa com as amigas ou parentas,
fazendo com que deixem de traçar metas pela certeza
de que nada dará certo, de que não conseguirão
realizar seus objetivos.
Este movimento da violência é sutil e, muitas
vezes, imperceptível para ambos, agressor e vítima e,
com frequência, a vítima tende a justificar o padrão
de comportamento de seu agressor, o que a torna,
de certa forma, conivente com ele. São comuns falas
como: “Ele estava nervoso, não fez porque quis”;
“Ele tinha bebido um pouco; se estivesse sóbrio não
o faria”; “Ele tinha razão de ficar chateado, pois o
meu vestido não estava bom”; “Eu deveria estar
pronta. Pelo meu atraso, ele ficou irritado e fez o que
fez...”. Tais falas são formas de legitimar as atitudes
do agressor, contribuindo para que a violência se
instale e avance ainda mais.
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Perceber que está vivendo uma situação de
violência pode ser difícil para algumas mulheres.
Muitas acabam se enganando e fingindo que aquela
violência toda não está realmente acontecendo.
Faz parte da própria situação de violência que a
mulher interiorize opiniões do companheiro sobre
si reforçando, ainda mais, sua baixa autoestima,
agravando a situação. Outras não só interiorizam as
opiniões do companheiro, como absorvem desejos e
vontades que a ele pertencem, anulando os seus.
É importante enfatizar que a violência
psicológica causa, por si só, graves problemas de
natureza emocional e física. Independentemente
de sua relação com a violência física, a violência
psicológica deve ser identificada, em especial pelos
profissionais que atuam nos serviços públicos, sejam
estes de saúde, segurança ou educação. Não raro,
são detectadas situações graves de saúde, fruto do
sofrimento psicológico, dentre as quais se destacam:
dores crônicas (costas, cabeça, pernas, braços etc),
síndrome do pânico, depressão, tentativa de suicídio
e distúrbios alimentares. Isso significa que a violência
psicológica deve ser enfrentada como um problema
de saúde pública pelos profissionais que ali atuam
independentemente de evoluir ou não para uma
violência física.
Ainda há grande dificuldade em identificar as
vítimas de violência doméstica quando ela é apenas
psicológica, pois a falta de visualização externa
impede muitas vezes a sua identificação. Somente
um olhar atento, tanto das pessoas que convivem
com a vítima, quando dos profissionais que as atende
poderá identificar esse tipo de violência que muitas
vezes não é percebida nem pela vítima, nem por seu
causador.
1.4 PRINCIPAIS CAUSAS DA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Não há um fator único que explique por que
alguns indivíduos se comportam violentamente
com outros ou por que a violência é mais comum
em algumas comunidades do que em outras. A
violência é o resultado da complexa interação dos
fatores individuais, relacionais, sociais, culturais
e ambientais. Compreender como esses fatores
estão relacionados com a violência é um dos passos
importantes na abordagem da saúde pública para a
prevenção da violência.
Um dos grandes fatores que favorecem
a violência física, como os espancamentos, é a
personalidade desestruturada para um convívio
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familiar do agressor, que não sabe lidar com pequenas
frustrações que essas relações causam. O perfil do
agressor é caracterizado por autoritarismo, falta de
paciência, irritabilidade, grosserias e xingamentos
constantes. Dentre estas ainda existe o ciúme, relação
de autoridade do homem com relação à mulher e
casos de violência na família ou o fato de o agressor já
ter sofrido algum tipo de violência. O uso de álcool
e de outras drogas podem potencializar essas reações,
pelos efeitos típicos de sua ingestão, ainda que eles
não produzam o perfil de um agressor, pois estes
estão presentes no próprio sujeito.
A principal razão das mulheres continuarem
em um relacionamento de distúrbios e agressões é
a dependência econômica, essas mulheres em sua
maioria dependem economicamente do marido para
se sustentar e não tem condições de criar os filhos
sozinha.
Além deste fator, existem outros motivos que
as fazem continuar em silêncio, como por exemplo,
o medo, a insegurança, o constrangimento com a
separação, a baixa autoestima, vergonha de assumir
que é agredida, receber ameaças do marido, entre
outros.
1.5 ATENDIMENTO AS VÍTIMAS

Os profissionais inseridos nos serviços que
atendem a vítimas, certamente, se deparam com
situações de violência doméstica que, inicialmente,
manifestam-se de modo silencioso, tanto que, muitas
vezes, nem sequer são percebidas.
Quando a violência aparece, a vítima pode
optar entre duas atitudes: A busca de ajuda num
centro ou numa delegacia ou continuar a justificação
das atitudes do companheiro e a consequente
aceitação das agressões.
Dificilmente, a vítima procura ajuda nos
casos de violência psicológica. A mulher tende a
aceitar e justificar as atitudes do agressor, protelando
a exposição de suas angústias até que uma situação de
violência física, muitas vezes grave, ocorre.
É imprescindível que os profissionais que
atendem as denúncias, bem como a população,
estejam preparados para direcionar um olhar atento
que possibilite à pessoa se identificar como vítima
ou ter condições de perceber a violência ainda em
estágio inicial. Isto é, quando a violência doméstica
psicológica ainda não evoluiu para a violência física
sendo, portanto, mais fácil de frear sua evolução.
Neste sentido é importante que o profissional
189

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

esteja de posse dos conhecimentos da violência sob a
perspectiva dos Direitos Humanos e crimes contra a
pessoa e possibilite à vítima e às demais pessoas de suas
relações à compreensão dos mesmos, favorecendo a
busca de soluções por meio de mecanismos legais e
do exercício da cidadania.
Esse atendimento deve ser respeitoso, de modo
a contribuir para que a vítima possa se expressar
livremente, o que propiciará a clara exposição dos
fatos, tendo como consequência o entendimento da
dinâmica da violência e a maior chance de solução
da situação.
Ainda o profissional deve reconhecer as
consequências da violência pregressa nas vítimas que
estão sendo revitalizadas, ou nos perpetradores da
violência, pode subsidiar o profissional a encontrar
saídas para as dificuldades da vítima e fortalecer a
mulher agredida.
A desinformação ainda é presente em todos
os níveis de ensino, tanto em relação às formas de
violência que ocorrem no dia-a-dia, como em relação
à existência de serviços para atendimento às vítimas.
Esse desconhecimento geral torna-se agudo quando
se trata de violência psicológica. Parece existir
uma verdadeira negação de que fenômenos como
humilhação, desqualificação, críticas destrutivas,
exposição a situações vexatórias, bem como
desvalorização da mulher como mãe e como amante
constituem, de fato, formas de violência contra a
mulher e que, muitas vezes, culminam na violência
física.
Assim, devem levar em consideração o
fato de a violência psicológica ser o ponto inicial
que deflagra toda violência doméstica, e de que a
violência psicológica, caso seja contida, possa servir
como estratégia de redução das demais violências.
2 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

2.1 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS DA PERSONALIDADE

Somente no final do século XX, se
construiu uma ideia dos direitos da personalidade,
estabelecendo a noção de respeito à dignidade da
pessoa humana, consagrada no art. 1º, III, da CF/88.
A atual Constituição Federal os reconheceu de forma
expressa, principalmente, em seu artigo 5º, inciso X:
Art. 5º todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo190
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se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no Pais a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, igualdade , à sgurança e à
propriedade, nos termos seguintes:[...] X são invioláveis a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito à indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação.

O Código Civil de 2002 dedica também um
capítulo, em sua parte geral, à tutela dos direitos da
personalidade.
Segundo Limongi França: “direitos da
personalidade dizem-se as faculdades jurídicas cujos
objetos são os diversos aspectos da própria pessoa
do sujeito, bem assim da sua projeção essencial no
mundo exterior”. (FRANÇA, 1994, p.1034).
O Direito da personalidade está enquadrado
no conjunto dos direitos fundamentais, é todo
aquele inerente à pessoa humana sobre si mesma,
como também as projeções de si na sociedade,
diz respeito aos aspectos construtivos de sua
identidade.
São considerados direitos da personalidade: a
garantia ao uso de seu corpo, a imagem, o nome, a
vida, a higidez física, a honra, a intimidade, a psique,
a dignidade, a intelectualidade entre outros previstos
no ordenamento jurídico Brasileiro.
Segundo Caio Mario da Silva Pereira:
Os direitos de personalidade “inatos” (como
o direito à vida, o direito à integridade física
e moral) sobrepostos a qualquer condição
legislativa, são absoluto, irrenunciáveis,
intransmissíveis, imprescritíveis: absolutos,
porque oponíveis erga omnes; irrenunciáveis,
porque estão vinculados à pessoa de seu titular.
Intimamente vinculados à pessoa não pode
esta abdicar deles, ainda que para subsistir;
intransmissíveis, inválida toda tentativa de
sua cessão a outrem, por ato gratuito como
oneroso; imprescritíveis, porque sempre
poderá o titular invoca-los, mesmo que por
largo tempo deixe de utiliza-los. (PEREIRA,
2001, p. 155).

Os direitos da personalidade além de essenciais
são considerados genéricos, absolutos e vitalícios
uma vez que é concedido de forma geral a todas as
pessoas, não podendo dele dispor nem renunciar.
Considerados também extrapatrimoniais por que
não é relativo ao patrimônio sendo assim, não se
pode penhorar este direito, inalienar e não tende a
prescrever.
Venosa assim leciona: “Os direitos da
personalidade são os que resguardam a dignidade
humana. Desse modo, ninguém pode, por ato
voluntario, dispor de sua privacidade, renunciar
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liberdade, ceder seu nome de registro para utilização
por outrem, renunciar ao direito de pedir alimentos
no campo de família”. (VENOSA, 2007, p. 164).
O direito a integridade fisica resguarda o
direito a vida e ao corpo do indivíduo desde o seu
nascimento, assim como o direito de dispor ou se
declarar apto a dispor de partes de seu corpo quando
morto estiver.
Maria Helena Diniz traz que: “Facíl é perceber
que se protege não só a integridade fisica, ou melhor,
os direitos sobre o próprio corpo vivo ou morto,
mas também a inviolabilidade do corpo humano”.
(DINIZ, 2010, p. 130).
Todos que nascem com vida adquirem sua
personalidade civil, ou seja, ele torna-se sujeito de
direito e também de obrigações, estará ele, sujeito a
normas estabelecidas em lei. Podendo pleitear seus
direitos, ou cumprindo sanções ao desrespeitar a
norma jurídica.
Orlando Gomes diz que:
[...] a personalidade é um atributo jurídico.
Todo homem atualmente, tem aptidão
para desempenhar na sociedade um papel
jurídico, como sujeito de direito e obrigações.
Sua personalidade é institucionalizada
num complexo de regras declaratórias,
nas condições de sua atividade jurídica e,
nos limites a que se deve circunscrever. O
conhecimento dessas normas interessa a todo
o Direito Privado, porque se dirige à pessoa
humana considerada na sua aptidão para agir
juridicamente. (GOMES, 1999, p. 141).

O autor Carlos Alberto Bittar, expõe que:
Passando ao estudo dos direitos de cunho
psíquico, encontramos o direito à liberdade
(ou às liberdades) que envolve diferentes
manifestações, em função das atividades
desenvolvidas pelo homem a níveis pessoais,
negociais e espirituais, estendendo-se também
às pessoas jurídicas, quanto a aspectos
compatíveis à sua textura. O bem jurídico
protegido e a liberdade, que se pode definir
como a faculdade de fazer, ou deixar de fazer,
aquilo que à ordem jurídica se coadune.
(BITTAR, 1989, P. 97).

Quando o Estado não consegue proteger a
mulher vítima de violência doméstica, está violando
um direito fundamental. A integridade pessoal, sendo
um direito fundamental, tem que ser resguardada por
políticas públicas. Essas garantias, bem estabelecidas,
podem se tornar um grande instrumento para a
melhoria social que tanto se busca alcançar, sendo
que esses instrumentos precisam se tornar adequados
para a concretização dos direitos dos cidadãos.
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3 LEI MARIA DA PENHA
3.1 LEI Nº 11.340/06 E SUAS ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

A violência doméstica contra mulher é crime,
e, para evitar este ato e punir quem o pratica, foi criada
em 7 de agosto de 2006, a lei Maria da Penha que
entrou eminstante vigor no dia 22 setembro de 2006.
A lei recebeu este nome para homenagear a mulher
Maria da Penha Maia Fernandes, que foi violentada
pelo marido durante seis anos de casamento. Seu
caso foi abordado pela Comissão Interamericana
dos Direitos Humanos da Organização dos Estados
Americanos que responsabilizou o Brasil por ficar
omisso diante de tal fatalidade. A OEA realizou no
Brasil a Convenção do Belém do Pará, em 9 de junho
de 1994, para punir e evitar a violência doméstica
contra a mulher e buscou investigar como estava o
caso de Maria na justiça. Diante da situação exigiram
que o Brasil criasse uma lei para punir a violência
doméstica contra mulher.
Apesar de, por quatro vezes, a Comissão ter
solicitado informações ao governo brasileiro, este
não se manifestou. Em 2001 o Brasil foi condenado
internacionalmente. Além de ter que pagar
indenização no valor de 20 mil dólares em favor de
Maria da Penha, foi responsabilizado por negligência
e omissão em relação à violência doméstica. Recebeu,
também, a recomendação de adoção de várias
medidas, inclusive no que condiz à simplificação
dos procedimentos judiciais penais, com fins de dar
maior celeridade aos processos.
Segundo o art. 1º da Lei Maria da Penha:
Art. 1º. Esta Lei cria mecanismos para
coibir e prevenir 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 Violência contra a Mulher, da
Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher e de outros tratados internacionais
ratificados pela República Federativa do
Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados
de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; e estabelece medidas de assistência
e proteção às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar.

A partir do art. 1º da lei entende-se que sua
finalidade é punir aquele que pratique o ato de
violência doméstica contra mulher, seja ela moral,
sexual, física, psicológica, etc.
Para Hermann:
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A proteção da mulher, preconizada na Lei
Maria da Penha, decorre da construção de sua
condição (ainda) hipossuficiente no contexto
familiar, fruto da cultura patriarcal que facilita
sua vitimação em situações de violência
doméstica, tornando necessária a intervenção
do Estado a seu favor [...]. (HERMANN,
2007, p. 83).

A função do Estado está expressa na Lei
Maria da Penha no art. 8º, que por meio de um
conjunto articulado de ações da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e de ações não
governamentais, devem criar políticas públicas que
visam coibir a violência doméstica e familiar contra
a mulher.
Para regulamentar sobre a punição do
agressor, a lei utiliza-se do Código Penal e do Código
Civil, conforme art. 13 da lei 11.340. Com relação
ao cumprimento de pena a lei estabelece conforme
art. 17 que o agressor não pode se escusar de cumprir
pena com o pagamento de multa, doação de cestas
básicas ou prestação de serviços comunitários, que
deveria ser aplicada no julgamento de ouros crimes a
fim de evitar a impunidade dos criminosos.
O artigo 16 da Lei 11.340/06 trata dos
casos em que a Ação é Pública condicionada à
representação da vítima.
Artigo 16º. Nas ações penais públicas
condicionadas à representação da ofendida de
que trata esta Lei, só será admitida a renúncia
à representação perante o juiz, em audiência
especialmente designada com tal finalidade,
antes do recebimento da denúncia e ouvido o
Ministério Público.

Por votação unânime, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade
dos artigos 1º, 33 e 41 da Lei 11.340/2006. Com
a decisão, a Suprema Corte declarou procedente a
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)
19. Firmou-se no sentido da inaplicabilidade da Lei
n.º 9.099/95 aos crimes praticados com violência
doméstica ou familiar, em razão do disposto no art.
41 da Lei n.º 11.340/2006.
O Superior Tribunal de Justiça aprovou a
Súmula 589, segundo a qual “é inaplicável o princípio
da insignificância nos crimes ou contravenções penais
praticadas contra a mulher no âmbito das relações
domésticas”.
A partir da decisão do STF, na ADIn 4.424/
DF e na Ação Direta de Constitucionalidade 19,
julgadas em 09 de fevereiro de 2012, encerrou-se a
polêmica que girava em torno dos crimes de lesões
corporais de natureza leve. É que se entendia, de
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forma quase unânime, inclusive na jurisprudência
do STJ, que a ação penal era condicionada à
representação da vítima. Com a decisão do Pretório
Excelso, firmou-se o entendimento de que nos crimes
de lesões corporais leves, que envolvam violência
doméstica, a ação penal é pública incondicionada.
Neste sentido, segundo Gonçalves:
Em razão do posicionamento adotado pela
Corte Suprema, o Superior Tribunal de Justiça
reviu sua posição e aprovou a Súmula 542
com o seguinte teor: “A ação penal relativa
ao crime de lesão corporal resultante de
violência doméstica contra a mulher é pública
incondicionada”. (GONÇALVES, 2018, pag.
91).

O presidente Jair Bolsonaro sancionou em 14
de maio de 2019 mudanças na Lei Maria da Penha
para facilitar a aplicação de medidas protetivas de
urgência a mulheres ou a seus dependentes, em casos
de violência doméstica ou familiar. A lei sancionada
possibilita maior agilidade na tomada de decisão por
autoridades da Justiça e da Polícia.
Introduziu-se, na Lei Maria da Penha, o artigo
12-C. A Lei 13.827/2019 admiti que, verificada a
existência de risco atual ou iminente à vida ou
integridade física da mulher em situação de violência
doméstica e familiar (ou de dependentes), o agressor
poderá ser afastado imediatamente do lar, domicílio
ou lugar de convivência (podendo ser um simples
barraco embaixo de uma ponte) com a ofendida: pelo
juiz; pelo delegado de polícia, quando o município
não for sede de comarca, vale dizer, quando não
houver juiz à disposição; pelo policial (civil ou
militar), quando não houver juiz nem tampouco
delegado disponível no momento da “denúncia”,
teve a referida lei a cautela de prever a comunicação
da medida ao juiz, no prazo máximo de 24 horas,
decidindo em igual prazo, para manter ou revogar a
medida, cientificando o Ministério Público. Não se
retira do juiz a palavra final.
Segundo Nucci:
Não
visualizamos
nenhuma
inconstitucionalidade nem usurpação de
jurisdição. Ao contrário, privilegia-se o mais
importante: a dignidade da pessoa humana.
A mulher não pode apanhar e ser submetida
ao agressor, sem chance de escapar, somente
porque naquela localidade inexiste um juiz
(ou mesmo um delegado). O policial que
atender a ocorrência tem a obrigação de afastar
o agressor. Depois, verifica-se, com cautela, a
situação concretizada. (NUCCI, 2019).

Em homenagem aos 13 anos de vigência da
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Lei Maria da Penha, o Plenário do Senado aprovou
duas medidas de aperfeiçoamento da lei.
Um dos projetos aprovados foi o PL 17/2019,
que prevê, como medida protetiva a vítimas de
violência doméstica, a apreensão imediata de arma de
fogo em posse do agressor. O texto segue para sanção
presidencial. A Lei Maria da Penha já possibilita ao
juiz suspender ou restringir a posse de arma de fogo
do responsável pela agressão. Mas, com o projeto,
ao ser feita a ocorrência de violência doméstica, a
autoridade policial pode apreender imediatamente
a arma de fogo do agressor como uma das medidas
protetivas à vítima.
O outro projeto aprovado pelos senadores do
Plenário foi o PL 510/2019, também de iniciativa
da Câmara, que assegura prioridade nos processos
judiciais de separação ou divórcio à mulher vítima
de violência doméstica. O texto foi aprovado
no Senado na forma do substitutivo do senador
Alessandro Vieira, e retorna para análise da Câmara
dos Deputados.
4 ÍNDICES DA VIOLÊNCIA
4.1 ATUAIS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER

Estudo divulgado em 2018 pelo UNODC
(Escritório das Nações Unidas para Crime e Drogas)
mostra que cerca de 87 mil mulheres no mundo
foram vítimas de homicídio em 2017. Desse grupo,
aproximadamente 50 mil, ou 58%, foram mortas
por parceiros íntimos ou parentes. Isso significa
que, por hora, no ano de 2017, seis mulheres foram
assassinadas por pessoas que elas conheciam. A taxa
de homicídios cometidos por companheiros ou
parentes foi estimada globalmente em 1,3 para cada
100 mil mulheres. (UNODC, 2018).
Apesar da redução de 6,7% no número de
homicídios femininos entre 2017 e 2018, que passou
de 4.558 para 4.254 vítimas, o percentual frustrou
a expectativa diante dos dados divulgados, que
indicavam 13% de redução das mortes violentas em
todo o país. (G1, 2019).
No Brasil, segundo os dados divulgados
relativos a 2018, a taxa é de 4 mulheres mortas
para cada grupo de 100 mil mulheres, ou seja, 74%
superior à média mundial, uma média de 4 mil
mulheres foram assassinadas todos os anos na última
década. (G1, 2019).
Os dados de homicídios femininos publicados
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pelo Monitor da Violência escancaram, ainda, as
disparidades entre os estados. Roraima apresentou
taxa de mortalidade feminina por homicídio de 10
por 100 mil, o mais alto do país, seguido do Ceará,
com taxa de 9,6, e do Acre, com 8,1 mortes para
cada 100 mil mulheres. Em todos os casos, a taxa
representou mais que o dobro da média nacional e
mais que o triplo da média mundial. (G1, 2019).
Os de um levantamento realizado pelo
Datafolha em fevereiro deste ano encomendada
pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP) para avaliar o impacto da violência contra
as mulheres no Brasil revelou que nos 12 meses
anteriores a pesquisa, 1,6 milhão de mulheres foram
espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento
no Brasil, enquanto 22 milhões (37,1%) de
brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Entre
os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente
doméstico. (BBC, 2019).
O levantamento revela, ainda, que há 536
casos por hora no Brasil e quase a mesma proporção
de mulheres que dizem ter sido vítima de algum
tipo de violência sexual. O número de mulheres
que sofreram espancamento é assustador (1,6
milhão). Após sofrer uma violência, mais da metade
das mulheres (52%) não denunciou o agressor ou
procurou ajuda. (BBC, 2019).
Pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, realizada pelo Instituto Datafolha no início
de 2019, mostra que no ano passado 27,4% das
brasileiras acima dos 16 anos passaram por algum
tipo de violência. O número representa cerca de
16 milhões de mulheres no Brasil. O levantamento
revelou, ainda que, 8 em cada 10 mulheres sofreram
violência por algum conhecido. Namorados ou
maridos representam 23,9% dos casos, ex- namorados
ou ex-companheiros foram 15,2%, irmãos, 4,9%,
amigos, 6,3%, e pai ou mãe, 7,2%. (MIGALHAS,
2019).
Grande parte das mulheres que sofreram
violência diz que o agressor era alguém conhecido
(76,4%). Mulheres pretas e pardas são mais vitimadas
do que as brancas; as jovens, mais do que as mais
velhas. Na pesquisa, 28,4% relataram ter sofrido
alguma violência, contra 24,7% das mulheres
brancas. (BBC, 2019).
CONCLUSÃO
Face o exposto a violência doméstica contra a
mulher infelizmente a acompanha desde o início de
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sua existência. O ser humano ainda precisa evoluir
social e culturalmente para que possamos ver os
direitos da personalidade expressos em nossa Carta
Magna serem respeitados.
Apesar dos avanços em nossa legislação a
proteção efetiva contra a mulher não alcança índices
satisfatórios, se comparado com outros tipos de
violência este tem tido uma diminuição abaixo da
média.
Ainda temos um grande problema que é a falta
de capacitação e treinamento para os profissionais que
prestam atendimento aos envolvidos, que necessitam
de um atendimento profissional humanizado e não
apenas técnico.
A função do Estado é evitar a violência
doméstica, para isso ele deve buscar os motivos
que levam o agressor à prática da violência contra
sua parceira, descobrir o motivo de tantas mulheres
se manterem em silêncio diante das agressões, e,
principalmente verificar as consequências causadas à
mulher. A partir destes dados podem-se desenvolver
campanhas para evitar a violência doméstica e
propagar a lei para a sociedade.
Infelizmente, o Estado Brasileiro não está
sendo capaz de impedir que as pessoas sejam vítimas,
em grande escala da violência doméstica. A proteção
insuficiente do Estado brasileiro na preservação do
direito humano à vida segura é verificada na atuação
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
O problema da violência doméstica contra a
mulher é evidente e o Estado, que deveria garantir
a segurança de todos os cidadãos, como determina
a Constituição Federal de 1988, não consegue
cumprir suas obrigações de forma eficaz. São cada
vez mais realizadas as atitudes errôneas, os métodos
inapropriados, o pessoal despreparado para atuar
nesse campo social.
Precisamos de Políticas Públicas eficientes,
de profissionais bem preparados e principalmente
incentivos a educação, para que se evolua social e
culturalmente, só assim, conseguiremos ter índices
satisfatórios e uma redução significativa de violência
doméstica contra a mulher.
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