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APRESENTAÇÃO

Estimado(a) advogado(a),
Contribuindo para a construção da Ciência do Direito, com um olhar
contextualizado e regional, a Revista da OAB Piauí se apresenta em novo número
com a mesma expertise que lhe é peculiar, contribuir para efervescência da formação
doutrinária piauiense. Isto porque cabe aos operadores do direito dimensionar, no
aspecto axiológico de normativo, o alcance e a efetividade das normas postas pelo
ente legiferante e que nós nos utilizamos para a práxis forense.
Pensar a Advocacia associada à produção científica é reconhecer o papel
inestimável que os/as zelosos/zelosas advogados/advogadas exercem para a construção
do Direito, para o surgimento e desenvolvimento de teses inovadoras e, sobretudo,
para a mudança de posicionamento jurisprudencial nos tribunais, afinal, são os/as
causídicos/causídicas que detém a legitimidade constitucional da postulação que
coloca em movimento a inércia do Estado Jurisdicional.
Apesar da extrema e zelosa missão compelida ao Conselho Editorial, percalços
na produção de uma Revista Científica são atos que possibilitam engrandecimento dos
trabalhos. Nesta Edição, continuidade de um trabalho realizado na gestão do então
presidente Dr. Francisco Lucas Costa Veloso, o Conselho Editorial, com esforço
hercúleo e minucioso, se desdobrou em selecionar trabalhos que possam, com mesma
ênfase e brilhantismo, perpetuar o legado outrora erigido.
Nessa edição Especial, encontramos trabalhos que traduzirem singularmente
a linha editorial definida no presente periódico, destacando-se, no escopo processopenal, pesquisas crítico-reflexivas sobre os novos rumos do Sistema Punitivo
Brasileiro a partir da introdução de elementos da Justiça Restaurativa, discussões
sobre a Constitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) pelo filtro
do Princípio da Humanização das Penas no Direito Penal e debates excitantes sobre
Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017
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a instrumentalidade da Lei Maria da Penha na prevenção e punição dos crimes
cometidos sobre a influência da discriminação de gênero.
No que tange às matérias civis e processuais civis, estão colecionados textos
que discutem a compatibilidade material do instituto da Internação Compulsória dos
Toxicômanos com a Constituição Federal de 1988 à luz do postulado da Dignidade
da Pessoa Humana, bem como produções que colocam à baila o embate prático entre
a previsão objetiva do benefício da Justiça Gratuita com o praxe judicial forense de
sua concessão por meio de decisões subjetivas.
Sobre as Relações Sociais Modernas, encontram-se aqui pesquisas que
se debruçaram sobre os hodiernos instrumentos alternativos de composição de
conflitos, com forte destaque à mediação como meio alternativo para solução de lides
e concretização de direitos, bem como escritos que discutem o ativismo judicial ao
julgar as relações que ocorrem no meio virtual.
Por fim, está-se diante de uma verdadeira miscelânia de temas cuja qualidade e
profundidade são fundamentais para formação, aperfeiçoamento e desenvolvimento de
todos aqueles que militam em favor dos direitos e do Estado Democrático de Direito.
Às contribuições dos conselheiros editoriais e autores, bem como a todos os
envolvidos nessa obra, nossa gratidão! À advocacia, um magnífico presente. Boa leitura!

Prof. Msc. Ortiz Coelho da Silva
Editor-Chefe do Conselho Editorial
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O SISTEMA PUNITIVO BRASILEIRO NA PERSPECTIVA DA
JUSTIÇA RESTAURATIVA: SURGIMENTO DE UM NOVO
PARADIGMA
THE BRAZILIAN PUNITIVE SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF
RESTORATIVE JUSTICE: THE DEVELOPMENT OF A NEW PARADIGM
Caroline Maria Nobrega Ferreira1
Racilda Maria Nobrega Ferreira2
RESUMO: A pesquisa proposta traz como tema o Sistema Punitivo na Perspectiva da Justiça Restaurativa.
Trata-se pois de um novo paradigma que visa humanizar e recuperar danos oriundos de delitos vivenciados.
Ao longo dos anos, podemos perceber a fragilidade do nosso sistema punitivo caracterizado principalmente
pelo aumento da criminalidade, o que deu inicio a uma constante busca por novas formas de coibir
delitos e prevenir crimes. Como esperança de uma sociedade que clama por posturas mais humanizadas,
surge a justiça alternativa como uma forma alternativa de solução de conflito. Esse novo procedimento
torna-se relevante por proporciona às pessoas envolvidas a possibilidade de conciliação e diálogo. Desta
forma, o objetivo do presente trabalho é sensibilizar as pessoas sobre as deficiências do nosso sistema
punitivo e trazer a importância desse novo sistema mais humanizado do nosso ordenamento jurídico que
resgata a dignidade da pessoa humana. A pesquisa proposta teve uma abordagem qualitativa, trata-se de
uma pesquisa bibliográfica, descritiva, uma vez que corresponde ao resgate histórico dessa modalidade
jurídica, e propondo mais familiaridade do assunto em questão.
Palavras-chave:Justiça restaurativa.Paradigma.Conciliação.Diálogo.
ABSTRACT: The proposed research brings as a theme the punitive system in the perspective of
restorative justice, outlining the emergence of this new paradigm that seeks to humanize and recover
damages from experienced crimes. Over the years, we can see the fragility of our punitive system
characterized mainly by the increase in crime, which began a constant search for new ways to curb crime
and prevent crime. As hope for a society that cries out for more humanized positions, alternative justice
arises as an alternative form of conflict resolution. This new procedure becomes relevant by providing
the persons involved with the possibility of conciliation and dialogue. In this way, the objective of this
work is to sensitize people about the deficiencies of our punitive system and to bring the importance
of this new humanized system of our legal system that rescues the dignity of the human person. The
work corresponds to a bibliographical research, rescuing the historical process of this new look as an
alternative solution of conflicts.
Keywords: Restorative justice. Paradigm.Conciliation.Dialog.
1

2

Bacharela em Direito, pela Faculdade Piauiense, Parnaíba-PI. Especialista em Direito Público e Privado, pela
Universidade Federal do Piauí-UFPI, Teresina-PI e em Direito Tributário, pelo Centro de Ensino Unificado de
Teresina-CEUT, Teresina-PI. Mestra pela Faculdades EST, São Leopoldo-RS. E-mail: carolinemarianobrega@
hotmail.com.
Bacharela em Ciências Econômicas pela UNIFOR-Universidade de Fortaleza, Fortaleza-CE. Licenciada
em Pedagogia pela UFPI-Universidade Federal do Piauí, Parnaíba-PI. Especialista em Ensino Superior pela
UFPI-Universidade Federal do Piauí, Parnaíba-PI. Mestra pela Faculdades EST, São Leopoldo-RS. E-mail:
racildanobrega@gmail.com.
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INTRODUÇÃO
Com o aumento da criminalidade e a especialização de grupos criminosos, houve
o desencadeamento de uma fragilidade em nosso ordenamento jurídico, principalmente
no que se refere aos seus aspectos estruturais e humanos. Neste contexto, tem sido
delineada a necessidade de inserção de novos procedimentos, novas formas de
soluções para os conflitos, sobretudo pautadas em argumentos mais humanizados.
Nesta perspectiva, a justiça restaurativa surge como uma esperança diante de um
mundo cercado de tantas violências, onde modelos considerados tradicionais não
têm suprido as necessidades emergentes de uma sociedade pautada em conflitos, que
clama por posturas mais humanizadoras.
Na realidade, esse novo modelo pressupõe dois aspectos que passam a
ser verdadeiros desafios à justiça formal: o primeiro relaciona-se à proposta de
mudanças no processo de lidar com o crime, eliminando a exclusão e a estigmatização,
correspondendo a um instrumento de inclusão das partes, garantindo sempre os direitos
fundamentais do ser humano; o segundo está relacionado às alterações do modo de
ver o crime pelo direito penal, procurando ir além da punição do delito realizado ou
vingança, primando pelo anseio de reconciliação e reparação perante a sociedade.
Tal prática já está em funcionamento no Brasil há cerca de dez anos, e tem
se expandido por todo o país, sendo conhecida como uma técnica de conciliação de
conflitos. Mesmo diante de todos os argumentos ora mencionados, esse paradigma
ainda tem encontrado muitos impedimentos dentro do sistema tradicional penal
brasileiro, embora existam juízes que busquem nele formas mais humanizadas, como
medidas socioeducativas cumpridas por adolescentes, tendo sido utilizado, inclusive,
em alguns Estados para solucionar delitos de pequeno porte, a exemplo de pequenos
roubos e furtos, violência doméstica, entre outros.
Além de adoção em processos penais, a justiça restaurativa está sendo aplicada
em processos cíveis, com o fito de melhorar o convívio dos envolvidos que apresentam
vínculos rompidos por questões de violência.
Dito isto, trazemos em nosso trabalho uma reflexão sobre o sistema punitivo,
por meio de sua evolução histórica, a qual não pode ser desvinculada da trajetória
Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017
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humana, já que o ordenamento coercitivo surgiu com a necessidade de a sociedade
proteger seus bens. Além disso, trataremos da quebra do paradigma tradicional e
destacaremos questões acerca do processo humanizador da justiça.
1 SISTEMA PUNITIVO BRASILEIRO E SUAS INTERFACES:
Falar sobre a justiça restaurativa remete a fazer, a priori, uma reflexão sobre o
sistema punitivo e suas interfaces. Neste sentido, buscamos delinear neste tópico as
especificidades que envolvem o tema, por meio de um resgate histórico, sublinhando
suas implicações.
Na verdade, a evolução histórica do sistema penal não pode ser desvinculada da
ideia de que, desde os tempos remotos, a trajetória humana sempre esteve acompanhada
de transgressão e violação de bens jurídicos. Logo, a necessidade de um ordenamento
coercitivo que pudesse garantir a tranquilidade da sociedade vigente sempre permeou
esse contexto histórico, trazendo respostas que muitas vezes não correspondiam a
condutas humanizadoras esperadas, o que corrobora a assertiva de Noronha, segundo
a qual “[...] a história do Direito Penal é a história da humanidade. Ela surge com o
homem e o acompanha através dos tempos, isso porque o crime, qual sombra sinistra,
nunca dele se afastou.”3
Esse primeiro tópico tem como escopo ponderar acerca da trajetória histórica
do sistema penal brasileiro, procurando sobrelevar as questões humanizadoras deste
processo, assim como refletir sobre os avanços e desafios enfrentados pela justiça no
que se refere à implantação de procedimentos que possam, definitivamente, trazer
uma restauração favorável ao respeito da dignidade humana tão referenciada nos
nossos dispositivos legais.
1.1 O paradigma punitivo: uma análise desde os seus limiares até os dias
atuais
Quando trazemos para esse tópico o termo paradigma, gostaríamos de esclarecer
que o sentido aqui não remete a apenas uma teoria, mas corresponde a uma estrutura
3

NORONHA, E. M. Direito Penal. 35.ed. São Paulo: Saraiva, 2000,p.20.
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de pensamento organizada que possibilitará o desenvolvimento de outras estruturas.
Como preceituaram Behrens e Oliari,
A evolução da humanidade é contínua e dinâmica, assim,
modificam-se os valores, as crenças, os conceitos e as ideias
acerca da realidade. Essas mudanças paradigmáticas estão
diretamente relacionadas ao olhar e à vivência do observador.
Os paradigmas são necessários, pois fornecem um referencial
que possibilita a organização da sociedade, em especial da
comunidade científica, quando propõe continuamente novos
modelos para entender a realidade.4

Nesse caso, o paradigma punitivo esteve sempre presente, representando um
modelo de solução para as delinquências ocorridas, denotadas por penas pautadas
em teorias. Estas acompanharam a evolução da sociedade e simbolizavam seus
anseios naquele momento histórico, sendo originadas de punições na maioria das
vezes desprovidas de questões humanísticas, as quais não configuravam ações de
privação de liberdade.
Podemos assegurar que o processo histórico do direito penal no Brasil
sofreu inúmeras mudanças, já que sempre esteve relacionado a um tempo e espaço
determinados, situação caracterizada pela visão de sistema, pois nesse caso, a justiça
configura-se por ser um subsistema de um sistema maior, denominado de sociedade.
Neste contexto, os subsistemas devem refletir os anseios do sistema maior. A justiça
transformou-se, atendendo às vicissitudes ocorridas na sociedade. Por isso, os conflitos
emergidos da convivência em sociedade.
Durante todo o período do Brasil colônia de Portugal, não havia um código penal
próprio que pudesse amparar os crimes cometidos no seio social. As orientações penais
existentes naquele momento da história correspondiam às indicações das Ordenações
Filipinas, uma vez que ainda éramos Colônia, como aduziram Batistela e Amaral:
As execuções efetivaram-se na forca, na fogueira e, em
alguns casos, ocorria a amputação dos braços ou das mãos do
condenado. Essas penas ficaram reservadas para os casos de
homicídio, latrocínio e insurreição de escravos, configurando
4

BEHRENS, Marilda Aparecida; OLIARI, Anadir Luiza Thomé. A evolução dos paradigmas na educação: do
pensamento científico tradicional à complexidade. Disponível em:http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/
index.php/ETIC/article/viewArticle/1662. Acesso em: 1 ago. 2017, p. 54.
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uma mudança importante, pois no antigo regime, a pena de morte
era prevista para mais de setenta infrações. Em 1835, como
reação ao levante de negros muçulmanos ocorrido na Bahia,
uma lei draconiana ampliaria as hipóteses de pena capital para
escravos que matassem, tentassem matar ou ferir gravemente
seu senhor ou feitor.5

À vista disso, verifica-se que se tratava de um sistema punitivo baseado em
penas cruéis, que muitas vezes representavam o descrito no Código de Hamurábi,
vigente no século XVIII, na dinastia babilônica, que ressaltava: “[...] mas se houver
dano, urge dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por
pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe.”6
Ainda sobre o código estabelecido pelas Ordenações Filipinas, Cleber Masson
asseverou que:
Não se respeitava o princípio da personalidade da pena, ficando ao
arbítrio do julgador a escolha da sanção penal a ser aplicada, bem
como sequer tinha o delinquente direito de defesa, e predominava
a desigualdade de classes em relação ao tratamento punitivo.7

Com a Constituição de 1824, iniciou-se um ciclo onde eram estabelecidas penas
aos infratores, embora não houvesse uma proposta de sistema penitenciário, o que
nos leva a cogitar que ainda estávamos vivenciando um momento em que não havia
privação de liberdade, representando, em sua essência, a queda do antigo regime e a
ascensão da burguesia. Contudo, ainda era possível verificar que o governo imperial
aplicava a pena de morte na forca, de trabalho forçado, de banimento, degredo8 e
desterro.9
Em 1830, este código foi transformado em lei e reputado o primeiro Código Penal
Autônomo da América Latina, sofrendo influências de ideias europeias vigentes na
5

6
7

8

9

BATISTELA, Jamila Eliza; AMARAL, Marilda Ruiz Andrade. Breve histórico do sistema prisional. Disponível
em: http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/ETIC/article/viewArticle/1662. Acesso em: 4 ago.
2016.
BOUZON, E. Código de Hamurabi. Petrópolis: Vozes, 1976, p. 87.
MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado: parte geral. 7.ed.rev.atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense;
São Paulo: Método, 2013, p. 68.
Pena de desterro ou exílio imposta judicialmente em caráter excepcional como punição de um crime grave,
constituindo uma forma de banimento, afastamento voluntário ou compulsório de um contexto social.
Pena criminal consistente em retirar o condenado do lugar da infração penal, vedando o retorno pelo tempo
consignado na sentença.
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época, como os princípios liberais do Iluminismo, bem como percepções de Bentham,
e interferências do Código Francês de 1810 e do Código Napolitano de 1819. Esta
legislação era tida como inovadora, já que excluía a pena capital de crimes políticos
e fixava a individualização da pena, previa atenuantes e agravantes, assim como
previa julgamento especial para menores de 14 anos – o que caracterizou avanços
consideráveis para a época.
Ademais, foram criadas comissões que visitaram as prisões a fim de informar
as condições em que elas se encontravam e por meio de relatórios sugeriram
melhoramentos. Tais relatos patentearam a realidade destes estabelecimentos e
apontaram as falhas do sistema, situação que ensejou perceber o surgimento da
primeira tentativa de humanização.
Em consonância com o que foi sugerido por alguns operadores do direito,
criaram-se as Casa de Correção como uma das primeiras transformações em nosso
sistema penitenciário, onde havia oficinas de trabalho, pátios e celas individuais,
seguindo os modelos estrangeiros dos Sistemas da Fidélia e de Auburn.10
Este código permaneceu em vigor até o advento da abolição da escravatura,
em 1888, onde o processo de mudanças foi mais intensificado com a adaptação para
a nova realidade social da época.
Somente após o fim do Império, com a Proclamação da República, em outubro
de 1980, adveio uma nova legislação, denominada Código Penal, que foi elaborada
às pressas, com muitas falhas apontadas pelos estudiosos e que, posteriormente, foi
substituída por leis extravagantes que, reunidas, formaram a Consolidação das Leis
Penais, em 1932.
O Poder Executivo da época fez um projeto de novo código que só foi promulgado
em 1942, que é nosso atual código penal. Para muitos, é uma obra eclética, que aceitou
postulados das escolas clássica e positiva. A escola clássica preocupava-se com o delito
10

Segundo Damásio de Jesus (2004, p. 250) e Bitencourt (2000, p. 95), esse sistema foi adotado na cidade de
Auburn, no Estado de New York, nos anos 1818, onde se permitia uma política de trabalho a ser realizado pelos
encarcerados durante o dia, sob condições de silêncio absoluto durante o dia e confinamento solitário à noite,
não havendo comunicação entre presos, primando pelo silêncio absoluto.
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em si, pregando a utilidade, finalidade e forma de atuação do ato sobre o criminoso,
considerando a pena “[...] um castigo necessário para o restabelecimento do Direito
e da justiça.11” Já a escola positiva estudava o delinquente buscando as causas da
criminalidade na epilepsia, nos centros nervosos e na antropologia do detento, onde
sua “[...] conduta é determinada por forças inatas.12”
Ressalta-se, ainda, que somente a partir deste dispositivo legal ficou estabelecido
o limite de cumprimento de pena em no máximo 30 anos, como prescreve o art. 75:
O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não
pode ser superior a 30 (trinta) anos.
§ 1º - Quando o agente for condenado a penas privativas de
liberdade cuja soma seja superior a 30 (trinta) anos, devem
elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo.
§ 2º - Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do
cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se,
para esse fim, o período de pena já cumprido.13

Todavia, somente com essa legislação, a parte geral transformou as sanções
penais e adotou penas alternativas à prisão de forma mais humanizada, além de
reintroduzir o sistema de dias-multa.14
Entendemos por sanção penal a resposta dada pelo Estado ao caso concreto,
com a aplicação de sentença que impõe uma repressão ao indivíduo, de forma a
proteger o interesse e a segurança da pessoa ou do grupo social, diante da prática de
ação tipificada no dispositivo legal. Tais penalidades objetivam punir o indivíduo
para que este não volte a praticar novos desvios sociais.
Diante dos avanços observados desde a colonização até os dias atuais, podemos
ratificar a evolução do sistema penitenciário, bem como a organização das espécies
de sanção criminal. O Estado sempre foi detentor de poder sancionador, somente ele
poderia impor ao infrator uma penalidade, conforme ilustrou Martins, ao anunciar que
11

12
13

14

MASSON, Cleber. Direito penal esquemaizado: parte geral. 7.ed.rev.atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2013, p.72.
MASSON, 2013, p.73.
BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Vade mecum. São Paulo: Saraiva,
2008,p.189.
MASSON, 2013, p.70.
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o Estado pode privar a liberdade e os direitos individuais, mas este controle poderá
sofrer limites a serem impostos pelo Estado Democrático de Direito.15
Na realidade, a punição apenas deixa de ser um ato exposto em praça pública,
para o coletivo ver, e passa a configurar um espetáculo que continua sendo um
atentado à dignidade humana, agora perceptível entre quatro paredes. Então, ainda
estamos vinculados a um sistema punitivo cruel e que marcou fortemente o cenário
do direito penal no Brasil.
Alguns operadores do direito são abalizados como acomodados, pois diante
da situação carcerária do país, apenas a perpetuam. São pessoas que não reagem às
mudanças e estão estáticas no sistema onde atuam. Vale abrir parênteses e mencionar
Rubem Alves, quando apresenta a parábola dos sapos fervidos, onde pronuncia: “[...]
não reagem ao gradual aumento da temperatura da água, e morrem quando a água
ferve, inchadinhos e felizes.”16
Outros enfatizam a questão da exclusão social, onde as vítimas são
responsabilizadas e há a criação de mecanismos para uma realidade aceitável. Daí
porque se diz que os presos vivem dupla exclusão: por estarem encarcerados e por
serem fruto dos malefícios causados dentro dos estabelecimentos prisionais.17
Martins avultou em sua obra que o sistema prisional não é o único culpado
pelo elevado número de criminosos e pelos transtornos causados pelo cárcere. Fatores
como má distribuição de renda, desigualdade social, precariedade da educação, falta
de acesso ao trabalho, entre outras dificuldades, de certa forma, proporcionam esta
dicotomia entre o que se deseja e o que realmente temos em nossa realidade, ou
seja, um sistema carcerário distante dos padrões humanizadores. Nesta lógica, cabe
acentuar que humanismo
[...] se caracteriza pela valorização do ser humano com um fim
em si mesmo, pelo respeito à individualidade; pela crença da
liberdade do homem de poder escolher e agir de forma autônoma;
15
16

17

MARTINS, Jorge Henrique Schaefer. Penas alternativas. 1.ed. Curitiba: Juruá, 1999, p.34.
ALVES, Rubem. A síndrome do sapo fervido. Disponível em: <https://rubemalvesdois.wordpress.com/2011/07/29/asindrome-do-sapo-fervido/>.Acesso em: 24 out. 2017.
SIQUEIRA, J. R. O trabalho e a assistência social na reintegração do preso à sociedade.Revista Serviço Social
e Sociedade. ano XXII, especial. 53-75 set. 2001, p. 58.
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pela crença no autoaperfeiçoamento, pois um ser que é capaz
de invenção e progresso deve estar em constante evolução; e,
por fim, para que cada homem possa cumprir seu destino com a
dignidade que a condição humana requer, os valores humanísticos
pregam a igualdade de oportunidade e a solidariedade humana.
Em síntese, esta seria a profissão de fé de um humanista.18

É possível distinguir a isenção do Estado quanto ao cumprimento dos direitos
humanos, dadas as constantes violações à integridade física e moral de homens e
mulheres encarcerados, vítima de maus-tratos, vivendo em condições insalubres,
vitimados com castigos arbitrários, ausência de atendimento médico e diversas outras
humilhações sofridas no encarceramento.19
Na realidade atual, infratores de menor potencial ofensivo nem deveriam
estar privados de suas liberdades, pois poderiam pagar seu delito com outras penas,
denominadas de alternativas.20 Aqui destacamos a necessidade desse debate sobre
as alternativas existentes à pena de prisão.
Especialistas em direitos humanos admitem que o encarceramento não é a
melhor alternativa para se punir, pois se torna ineficaz quando se pensa no caráter de
ressocialização. Nesta esfera, corroboramos Foucault, quando diz que não temos o
que pôr em seu lugar. Apenas a detestável solução da qual não podemos abrir mão.21
A Declaração de 1948, expressa pela Constituição Ética Universal,traz em seu
texto a ideia de valores comuns à humanidade e considera as penas de prisão nos dias
atuais totalmente desnecessárias, uma vez que trazem em seu bojo ações desumanas,
degradantes e cruéis.22 Diante deste dispositivo, as penas são desnecessárias a crimes
de pequeno porte.
O ser humano tornou-se fonte de preocupação para a Organização das
Nações Unidas, norteando estudos sobre realidade das prisões, fatores de abusos e
18
19

20
21
22

HAYDT, Regina Celia Cazaux. Curso de didática geral. 8. ed. São Paulo: Ática, 2006, p. 58.
TORRES, A. A. Direitos humanos e sistema penitenciário brasileiro: desafio ético e político do serviço social.
2014, p. 81.
TORRES, 2014, p. 81.
FOUCAULT, 1979, p.45.
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de
1948. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em: 22 out. 2017.
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arbitrariedades. Mas somente após o primeiro Congresso, que aconteceu em Genebra,
no ano de 1955, é que houve o lançamento de regras mínimas para o tratamento de
reclusos. Então, percebemos um pequeno avanço da lei, no que diz respeito ao aspecto
da humanização e equidade do processo. No contexto destas novas diretrizes, não
houve inclusão, de fato, para a ressocialização, o que inviabilizou a incorporação do
condenado ao convívio social.
Este cenário propiciou o encontro entre operadores do direito, com vistas a
propor alterações no sistema penal, visando à reintegração social e à adoção de penas
alternativas. A primeira comissão que sugeriu mudanças ao Código Penal foi a Lei
de nº 7.209/84. Em 1990, despontaram, por meio da Resolução 45/110, novas regras
que trataram da elaboração de penas que não privassem da liberdade, em consonância
com os preceitos da dignidade humana.
Na mesma década, nasceu a Lei nº 9099/95, que criou os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais, no âmbito da justiça estadual, e a Lei nº 10.259/01, em âmbito
federal, a qual regulamenta a conciliação, o julgamento e a execução de infrações
penais de menor complexidade, com aplicação de penas e medidas alternativas
para estes crimes. Outrossim, além destes institutos, surgiram a transação penal e
a suspensão condicional do processo, que alicerçaram a implantação das penas e
medidas alternativas de conflito.
Neste contexto, as críticas ao sistema penitenciário tornam-se inevitáveis e
afloram debates com vistas a melhorar este processo. Por conseguinte, a inserção de
diálogos entre o ofensor e a imposição, e de sanção tidas como mais justas passaram
a ter outro olhar, o que se intensificou a partir das discussões agregadas ao cenário
da sociedade contemporânea.
No Brasil, as primeiras formas alternativas de cumprimento de penalidades
foram representadas como prestação de serviços à comunidade, interdição temporária
de direitos e limitação de fim de semana. Posteriormente, sobrevieram as multas
substitutivas. Importa abrir parênteses para esclarecermos que essa questão já estava
garantida no texto constitucional, porém só foi regulamentada com o advento da Lei
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do Juizado Especial, nº 9.099/95. Para reforçar essa acepção do texto constitucional,
recorremos a Martins, que afiançou:
O legislador constituinte de 1988 inseriu na Constituição Federal,
em seu art. 98, I, a previsão de que à União, aos Estados e
ao Distrito Federal, compete a criação de Juizados Especiais,
os quais têm competência para o julgamento e execução de
causas cíveis de menor complexidade, além das infrações penais
de menor potencial ofensivo, prevendo, para estas últimas, a
possibilidade de transação.23

Ainda sobre esta polêmica, Damásio anunciou que as “[...] medidas alternativas
são meios de que se vale o legislador visando a impedir que ao autor de uma infração
penal venha a ser aplicada medida ou pena privativa de liberdade.”24
Portanto, podemos inferir que as medidas alternativas possuem caráter de
inaplicabilidade de pena. Já a fiança, o sursis, a suspensão condicional do processo,
o perdão judicial, são medidas não-privativas de liberdade, pois não retiram do
indivíduo a sua independência.
Concomitantemente ao surgimento de formas alternativas de solução de conflito,
ergue-se outra corrente que defende o abolicionismo penal, onde a própria nomenclatura
designa suas pretensões, desde o ano 1960. Seu foco estava voltado à construção
de uma crítica que deslegitimasse o sistema carcerário e a sua lógica punitiva, com
formas alternativas de lidar com situações delituosas.
A repressão, enquanto forma de punição da pessoa que infringia as regras,
foi duramente criticada, inclusive tida como contrária à legislação e causadora de
malefícios à sociedade, por isso não deveria permanecer em funcionamento.25 A
finalidade da norma de punição foi criticada por Achutti, quando assim se manifestou
sobre o castigo:
O castigo, segundo os principais defensores da abolição do
sistema penal, não é meio adequado para reagir diante de um
delito, e por melhor que possa vir a ser utilizado, ainda assim
não surtirá os efeitos desejados, pois para além da sua finalidade
23
24
25

MARTINS, 1999, p.59.
DAMÁSIO, Jesus. Penas alternativas: anotações à lei nº 9.714, de 25 de novembro de 1998, p. 28.
COHEN, Stanley. Against criminology. Nova Jersey: Transaction Publishers, 1988, p.59.
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mais latente (punir o criminoso), o sistema inteiro foi criado para
perpetuar uma ordem social injusta, seletiva e estigmatizante, de
forma que até mesmo sistemas que possuam um funcionamento
tido como satisfatório não deixarão de ser violentos.26

Pelo exposto, a lei penal possui as mesmas premissas repressivas da inquisição,
por ser sua engrenagem criadora não solucionadora de problemas, mas apenas de
repressão do delito.27
Destarte, o texto acima aponta para uma retrospectiva sobre a história do
sistema penitenciário, mostrando sua evolução desde os primórdios, onde a ideia de
punição não estava vinculada à privação de liberdade, mas à vivência de ações que
representassem, na íntegra, o delito cometido, com base no “olho por olho e dente
por dente” (Lei de Talião).
Muitas propostas de alterações foram inseridas, mas observamos uma dicotomia
entre o que se estabelece em lei e o que realmente está regulamentado. Então, as penas
alternativas representam um exemplo desse avanço que, a passos lentos, evolui para
convivermos, de fato, com um sistema penitenciário mais justo e humano.
1.2 A racionalidade criminal moderna: um olhar sob a perspectiva
humanizadora
A racionalidade manifesta-se no momento em que o indivíduo decide agir,
diante de sua intenção. Há, portanto, escolhas que este sujeito precisa tomar, uma
liberdade diante de sua escolha, a partir da qual o delito se consumirá ou não. Neste
contexto, este tópico promoverá uma análise acerca dos esclarecimentos sobre a
liberdade do indivíduo a partir da ação social do criminoso.
Tal proposta é relevante porque levanta o debate sobre a racionalidade na
legislação penal vigente, já que ninguém duvida de que deve haver uma disciplina
mínima para que a convivência em sociedade se torne mais harmônica e pacífica.
26

27

ACHUTTI, Daniel Silva. Justiça restaurativa e abolicionismo penal: contribuições para um novo modelo de
administração de conflitos no Brasil. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p.91.
DE FOLTER, Rolf S. On the metgodological foundation of the abolitionist approach to the criminal justice
system. a comparison of the ideas of Hulsman, Mathiesen and Foucault. Contemporary Crises (íitulo atual:
Crime, Law and Social Change), Amsterdam: Elsevier, v.10, n.1, p.40, 1986.
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Excluindo-se os abolicionistas penais, que defendem a extinção total do sistema
penal, os demais reforçam os entendimentos de que certos crimes, diante da violência,
geram consequências, a exemplo de isolamento de quem o pratica, o que gera prejuízos
efetivos à sua convivência social.
Logo, confirma-se a necessidade do direito penal mínimo, no âmbito da
criminologia. Uma das sugestões corresponde à existência de um sistema punitivo
mais eficaz, no que tange aos crimes que necessitam de uma penalidade mais enérgica.
Outra recomendação é não punir com condutas excessivas crimes de menor potencial
ofensivo, pois provoca a superlotação dos presídios, já que é impossível pensar em
reabilitação do infrator nestes ambientes.
O direito penal mínimo seria o mais indicado a ser implantado nos dias atuais,
apesar de a racionalidade não permitir que ele seja executado por vários motivos,
como a exposição de certos crimes em mídia, gerando insatisfação na sociedade, ao
perceber que a pena aplicada pelo Poder Judiciário não satisfaz o conceito de justiça
adotado no senso comum.
Observamos que por meio desse excesso de penalização, não há percepção
de reeducação, mas de aumento de corrupção e reincidência, tendo em vista que o
encarceramento causa revolta ao infrator e aos diretamente envolvidos no sistema.
Aparece aqui um problema cultural, onde a repressão não possui mais eficácia para
mudar o cenário de criminalização, onde o encarceramento de pessoas de forma
irracional aumenta os números relativos à violência no país.
Vale lembrar que dentre os problemas gerados pelo encarceramento, podemos
elencar os sociológicos e os psicológicos, os quais detalharemos a seguir, identificando
as questões prejudiciais à ressocialização dos indivíduos durante o cárcere.
Acerca do efeito sociológico, é possível notar que a vida carcerária cria uma nova
comunidade, restrita a muros, grades, celas e trancas do estabelecimento prisional, como
bem expôs Tompson, ao anunciar que “não é a solidão que perturba os indivíduos na
comunidade carcerária, mas sim a vida em massa.”28 Aquele que ingressa no sistema
28

TOMPSON, Augusto. A questão penitenciária. 4.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p.21-22.
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penitenciário deveria passar por um processo de assimilação, já que as circunstâncias
são totalmente diferentes da vida livre, o que leva a traumas.
Alguns autores, como CondeApud Bissoli Filho, condenam o sistema carcerário
e defendem a ressocialização, demonstrando que:
[...] a vida na prisão impõe que o indivíduo se agregue a uma
subcultura, ou seja, à sociedade carcerária, sob pena de sofrer
sanção imposta pelos próprios companheiros (isolamento, maustratos e morte), cujo processo de adaptação à vida carcerária segue
no sentido inverso ao que pretende o tratamento ressocializador,
gerando uma desculturação ou enculturação, […] através do
qual o preso adota, em maior ou menor grau, usos e costumes,
tradições e cultura do estabelecimento penitenciário onde se
encontra […]. No cárcere, o sujeito não apresenta a vida em
sociedade, senão prosseguir e aperfeiçoar a sua carreira criminal
através do contato e das relações com os outros delinquentes.29

Tal assertiva denota que o cotidiano carcerário é uma subcultura ou
minissociedade onde emerge uma nova cultura, independente da cultura total, possível
de ser observada quando a administração penitenciária estabelece regras de visitas,
bem como comportamentos a serem cumpridos. É notório sublinhar que caso não
sejam cumpridas as regras do sistema, há punição coletiva.
Esta subcultura carcerária, introduzida pelo sistema prisional e todos os seus
aspectos, violam o jurisdicionamento da execução, revelando que não há tratamento
para o indivíduo e tampouco reintegração social. O indivíduo recluso é expelido de
sua família, do convívio com seus amigos e do mundo exterior, e colocado em um
novo contexto social.
Dotti ressaltou que com essa inserção, a jurisdicionalização da execução não
afeta alguns direitos, como o direito ao tratamento; o direito de ser informado de seus
direitos; o direito de contato com o mundo exterior; o direito à educação intelectual,
moral e religiosa; o direito ao trabalho; e direito à segurança.30

29

30

Apud BISSOLI FILHO, Francisco. Estigmas da criminalização: dos antecedentes à reincidência criminal.
Florianópolis: Obra Jurídica Editora, 1998,p.211-212.
DOTTI, Rene Ariel. Bases e alternativas para o sistema de penas. São Paulo: RT, 1998,p. 231.
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Somente a partir do século XIX, iniciaram-se os estudos sobre os impactos
psicológicos negativos, precipuamente de penas privativas de liberdade nos internos
por um longo período de duração, como aduziu Fernandez:
[...] o ambiente penitenciário perturba ou impossibilita o
funcionamento dos mecanismos compensadores da psique,
que são os que permitem conservar o equilíbrio psíquico e a
saúde mental. O ambiente penitenciário exerce uma influência
tão negativa que a ineficácia dos mecanismos de compensação
psíquica propicia a aparição de desequilíbrios que podem ir desde
uma simples reação psicopática momentânea até um intenso e
duradouro quadro psicótico, segundo a capacidade de adaptação
que o sujeito tenha.31

Nesta lógica, os condenados a penas privativas de liberdade por um longo período
de tempo têm apresentado transtornos psíquicos, como patologias psicossomáticas e
depressões reativas, apresentando indiferença, desinteresse, inibição, perda de apetite,
perda de memória e ideias autodestrutivas.32
Além dos traumas já referidos, ainda se constatam índices elevados dentro do
sistema carcerário referentes à repressão, à violência sexual e ao homossexualismo,
onde ao serem liberados para a vida em sociedade, os prisioneiros revelam dificuldades,
como culpa por terem tido relações homossexuais, falta de apetite sexual, dificuldades
para retornar à vida matrimonial, impotência, ejaculação precoce e doenças venéreas.
Estudos indicam que o sistema penitenciário possui falhas, como a falta de
relações humanas, ausência de ocupação laboral, abstinência sexual, as quais acarretam
transtornos de personalidade e de comportamento provocados pela opressão carcerária.33
Como forma de garantir e definir os direitos fundamentais de indivíduos privados
de liberdade, nasceu o direito à dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição
Federal de 1988, em seu extenso art. 5º. Tais prerrogativas fundamentais podem
ser limitadas pelo Direito Penal e pelo Direito Processual Penal. Ademais, foram
consagradas pela Constituição Federal, em seu art. 60, § 4º, IV, como cláusula pétrea,
31

32
33

Apud BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3.ed. São Paulo: Saraiva,
2004, p.197- 198.
BITENCOURT, 2004,p. 186-187.
FIDALGO, Fernando; FIDALGO, Nara (Org.). Sistema prisional: teoria e pesquisa. Belo Horizonte: UFMG,
2017, p. 264.
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onde se especifica que só poderá ser alterada ou suprimida mediante o cumprimento
de formalidades pela Assembléia Nacional Constituinte.
É relevante avultar o posicionamento de Falconi, ao admitir que o sistema
é desorganizado, defeituoso, perverso e sobrevivente de improviso, faltam verbas
públicas, e o indivíduo que cumpre penalidades fica em condições desumanas e
precárias. Além de superlotação, falta de espaço e há corrupção em alguns setores
internos.34
Por sua vez, DrapkinApud Bitencourt, em sua obraEl recluso penal victima de la
sociedad humana, igualmente representa a atual situação carcerária, descrevendo que
[...] existem centros penitenciários em que a ofensa à dignidade é
rotineira […] maus-tratos verbal [...] ou de fato [...]; superlotação
carcerária, o que também leva a uma drástica redução do
aproveitamento de outra atividade que o centro penal deve
proporcionar […]; falta de higiene (grande quantidade de insetos
e parasitas, sujeira e imundícies nas celas, corredores e cozinha
etc.); condições deficientes de trabalho, que pode significar
uma inaceitável exploração dos reclusos ou o ócio completo;
deficiência nos serviços médicos […]; assistência psiquiátrica
deficiente ou abusiva […]; regime alimentar deficiente; elevado
índice de consumo de drogas, muitas vezes originadas pela
venalidade e corrupção de alguns funcionários penitenciários que
permitem e até realizam tráfico ilegal de drogas; reiterados abusos
sexuais, nos quais normalmente levam a pior os jovens reclusos
recém-ingressados, [...] os graves problemas de homossexualismo
e onanismo; ambiente propício à violência, [...] onde sempre se
impõe o mais forte.35

Elencados todos estes motivos, veio à tona a necessidade de implantação de penas
alternativas de solução de conflito como forma de substituição da pena privativa de
liberdade, com o fito de minimizar a superlotação do sistema carcerário – por meio de
uma proposta mais humana e individualizada – e intensificar a regeneração de sujeitos
encarcerados, proporcionando acompanhamento efetivo de equipe específica dentro
do sistema penitenciário visando a reduzir a criminalidade, como bem regulamentou
o art. 59, IV, do Código Penal:
34
35

FALCONI, 1998, p. 48; 68-70; 79.
Apud BITENCOURT, 2004, p. 156-157.
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O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias
e às consequências do crime, bem como ao comportamento da
vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para
a reprovação e prevenção do crime:
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por
outra espécie de pena, se cabível.36

Podemos ressaltar, ainda, o art. 44 do CP, segundo o qual “a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos
e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.37” Neste sentido,
Bitencourt considera este requisito como subjetivo, já que pressupõe as circunstâncias
como o fato ocorreu e a própria pessoa do condenado.38
No entanto, os requisitos supracitados deverão ser analisados em conjunto,
demonstrando a conveniência ou não de sua aplicação, ou seja, se a pena deve ou
não ser substituída por outra ou por uma medida alternativa. Tais critérios devem ser
avaliados e levados em consideração pelo magistrado, com a descrição da infração
e do condenado perante a sociedade.
Damásio reconheceu que esses pressupostos subjetivos devem ser examinados
de forma a salientar as circunstâncias judiciais favoráveis, substituindo a pena por
outra ou por alguma medida, em casos necessários, e de forma suficiente para atender
ao grau de reprovação da conduta.39 Na mesma seara, Gomes assegurou que “[...] é
preciso que se faça um juízo de valor sobre a suficiência da resposta alternativa ao
delito, tendo em mira a sua repressão e prevenção”40.
Com isso, ratificamos a ineficácia do sistema penal ao longo dos anos, tendo em
vista que as penas de privação de liberdade, reclusão e detenção, não atendem mais
aos anseios da sociedade, que considera como primordiais a proteção, segurança e
reparação de seus bens expostos à mercê de criminosos. Da mesma maneira, devem-se
sopesar os interesses dos infratores, daí porque diversos dispositivos vieram subsidiar
36

37
38
39
40

BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Vade mecum. São Paulo: Saraiva,
2008, p.127.
BRASIL, 2008, p.125.
Apud BITENCOURT, 2004, p. 7.
JESUS, Damásio E. de. Direito penal: parte geral. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 122.
GOMES, 2000,p. 125.
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a luta contra a eternização da criminalidade, que superlota o sistema carcerário e viola
os direitos constitucionais básicos dos infratores.
Daí porque o debate acerca do sistema punitivo brasileiro está em constante
evidência pela sociedade, pelo governo e por instituições nacionais e internacionais.
Tais discussões devem englobar gestão carcerária, gestão de recursos humanos,
infraestrutura, gestão financeira, se está contemplando os direitos fundamentais
previstos constitucionalmente, bem como as demais questões de investigação e
diálogo com todas as áreas de conhecimento, dado o aumento de motins e rebeliões
em todo o país.41
Dito isto, infere-se que a pena não poderia ser meramente retributiva ou
absolvida para atender aos fins para os quais foram criadas. Surge aqui a corrente
minimalista, segundo a qual a pena deve acatar a sua finalidade, sobretudo a função
do Estado para a sociedade. Com o objetivo de prevenir delitos futuros, impedindo
suas praticas, seja através do desestimulo da pratica de crimes seja pelo fortalecimento
da comunidade por meio do respeito ao ordenamento jurídico.42
Outra forma de coibir a pratica delitiva é a coação psicológica cuja finalidade
é impedir a prática de delitos, forçando psicologicamente a pessoa humana ao não
cometimento do crime, por meio de sua incapacidade e ameaça de punição.43 Teoria
essa que leva em consideração a forma calculada de agir do autor do delito, ignorando
completamente a existência de outras dimensões decisórias, a exemplo de moral,
ética, religiosidade, política etc. E a penalidade apresenta consequências danosas,
por meio do prolongamento excessivo do encarceramento e da rigidez do sistema.44
A orientação da sociedade de forma que a mesma possa confiar mais no
sistema jurídico do nosso país, é também considerada uma forma de colaborar para
a diminuição da reincidência e humanizar os envolvidos em delitos. Demonstrando

41

42
43
44

FIDALGO, Fernando; FIDALGO, Nara (Org.). Sistema prisional: teoria e pesquisa. Belo Horizonte: UFMG,
2017, p. 38.
FIDALGO, 2017, p. 36.
NAUCKE, Wolfgang. Derecho penal: uma introduccion. Buenos Aires: Astrea, 2006, p. 45.
FIDALGO, 2017, p. 38.
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que a missão da pena é demonstrar a inviolabilidade do ordenamento pela sociedade,
fazendo com que a população confie na justiça.45
Para Naucke, a função da pena voltada à formação de costumes sociais é
chamada de “força formadora de costumes” da pena ou de um fortalecimento da
fidelidade da comunidade em relação ao direito, mediante o fenômeno constante da
punição de determinadas formas de conduta.46
Para Santoro, em sua essência, a pena não é um instrumento, mas sim um
modo de comunicar uma mensagem moral e manifestar a força dos sentimentos
que a sustentam. Antes de ser uma função de controle do crime, ela tem a tarefa de
estabilizar o sistema e esta tarefa, em termos sociológicos, é mais importante. Ao
reagir antes aos crimes, a pena cumpre a função de sustentar a ordem moral e prevenir
sua erosão e seu colapso. Esta é a sua razão de ser, inclusive quando o custo exigido
para castigar uma ofensa é superior ao próprio dano.47
Os fins preventivos gerais pautados na ressocialização são aplicados até o
momento em que a pena é cominada, no início da execução. No entanto, como é
baseada na confiança da sociedade no ordenamento jurídico, a aplicação da penalidade
não se resume à fixação de pena na sentença penal condenatória, mas a execução
deve ser considerada, atuando com o intuito de evitar o cometimento do crime.48

45

46
47

48

ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general; fundamentos; la estrutura de la teoria del delito. 22. ed. Madrid:
Civitas, 1999, p. 91.
NAUCKE, Wolfgang. Derecho penal: uma introduccion. Buenos Aires: Astrea, 2006, p. 40.
“En su esencia, la pena no es un instrumento sino un modo de comunicar un mesaje moral y manifestar la fuerza
de los sentimentos que la sustentan. La función essencial de la pena no es ‘la de hacer expiar al culpable su falta
haciéndosela sufrir, ni la de intimidar por via conminatoria a sus posibles imitadores, sino la de tranquilizar a las
conciencias, que la violación de la norma ha podido, ha debido necessariamente perturbar su fe’. Antes que una
función de control del crimen, la pena tine la tarea de estabilizar el sistema, y esta tarea, en términos sociológicos,
es más importante. Al reaccionar antes los crimenes, la pena cumple la función de sostener el orden moral y
prevenir su erosión y su colapso. Esta es la razón por la que la pena es incluso cuando el costo requerido para
castigar una ofensa resulte superior al daño directo causado por ella” (SANTORO, Emilia. Cárcel y sociedade
liberal. Bogotá: TEMIS, 2008, p. 39, tradução nossa).
FIDALGO, Fernando; FIDALGO, Nara (Org.). Sistema prisional: teoria e pesquisa. Belo Horizonte: UFMG,
2017, p. 50.
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Somente a prevenção possui vasta aceitação, pois sua finalidade é a ressocialização
ou reintegração social do criminoso, buscando por meio da interiorização dos direitos
penais do infrator, bem como de sua reconstrução moral.49
Nota-se uma tentativa de mudança do infrator, por intermédio de uma “execução
terapêutica diferenciada”, onde a pena busca atingir a transformação deste, por meio
de acompanhamento psicológico e pedagógico no sistema carcerário, e de outras
ciências auxiliares.50
Não há discussão por esta corrente quanto ao fato de no estabelecimento
prisional existir segurança e ordem. O que se discute é o afastamento como forma de
estabelecer a ordem do sistema carcerário, provocando sérios traumas ao condenado.
Questiona-se a duração e as condições deste isolamento.
Há muito tempo, a sociedade não vem mais aceitando a pena retributiva sem
finalidade, pois a penalidade não é um castigo imposto pelo Estado, não há pena como
intimidação psicológica. De acordo com Fidalgos e Fidalgos, “[...] não deixou de ser
praticada a aplicação de medicamentos aos presos como forma de ‘tranquilizá-los’
durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, nos moldes do positivismo
criminológico, o que bem representa a persistência da prevenção especial negativa [...].”51
Neste sentido, exploramos o surgimento do sistema punitivo e como ele
caminhou paralelamente à evolução da sociedade, demonstrando que para cada fase
da história do Brasil, houve uma evolução do sistema carcerário.
Somente com o advento da Constituição Federal de 1988 e do atual Código Penal,
além de regulamentação do sistema penitenciário por leis específicas, efetivamente
se vislumbrou a defesa dos direitos fundamentais, com medidas que viabilizassem
a ressocialização de infratores.

49
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RIBEIRO, Bruno de Morais. A função da reintegração social da pena privativa de liberdade. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris, 2008, p.76.
BEIRAS, Iñaki Rivera. La cuestionn carcelaria: história, epistemologia, derecho y política penitenciaria. Buenos
Aires: Del Puerto, 2006, p. 196.
FIDALGO, Fernand; FIDALGO, Nara (Org.). Sistema prisional: teoria e pesquisa. Belo Horizonte: UFMG,
2017, p. 59.
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À vista disto, diversos dispositivos legais procuraram regulamentar a necessidade
de implantação de medidas humanizadoras dentro do sistema carcerário, dada a
urgência de acompanhamento por profissional especializado durante o cumprimento
da pena – visando a facilitar a assimilação da privação da liberdade –, e ao cumprir
a pena, ocasião em que o detento é inserido novamente na sociedade.
Ainda há muito que se avançar nestas questões, com a promoção de debates
e propostas de melhoramento e incentivo que proporcionem real aprimoramento do
sistema penal brasileiro. Desta forma a justiça restaurativa emerge com a finalidade
de melhorar a convivência entre infrator e vítima, por meio do diálogo, como forma
de otimizar os danos causados aos envolvidos e à sociedade.
2 A JUSTIÇA RESTAURATIVA ENQUANTO ELEMENTO DE RESGATE
DA CIDADANIA
Diante da construção histórica de como surgiu e evoluiu o conceito de justiça,
enfocando os avanços e as crises enfrentadas em busca de um mundo mais justo,
passaremos a analisar como desabrochou o conceito de justiça restaurativa e todas
as suas facetas, até os dias atuais.
Trataremos aqui da evolução deste conceito, explorando características,
fundamentos, como ela pode ser aplicada para agir além da sanção. Neste diapasão,
Azevedo exemplificou que
Embora exista uma multiplicidade de justificativas para as
experiências de informalização da justiça, em geral, os defensores
das formas alternativas de administração de conflitos pretendem
promover um novo modelo de justiça, que permita aos indivíduos
se reapropriarem da gestão dos conflitos. Estes movimentos
desenvolvem, sobretudo, experiências de mediação em matéria
penal, vizinhança e mesmo escolar e familiar, com a formação de
mediadores pertencentes a diferentes profissões ou comunidades.
Ao lado do modelo adjudicatório ou retributivo tradicional, passa
a existir um modelo de justiça negociada, de compensação,
reparadora ou restaurativa.52

52

Apud ACHUTTI, Daniel Silva. Justiça restaurativa e abolicionismo penal: contribuições para um novo modelo
de administração de conflitos no Brasil. 2.ed.São Paulo: Saraiva, 2016, p.35.
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Neste contexto, verificaremos os mecanismos para a efetivação dos ideais da
justiça restaurativa em âmbito nacional, por intermédio desta experiência inovadora
que foi incorporada pelo processo penal tradicional, buscando um novo paradigma
de administração de conflito a partir de resultados que atinjam além da punição do
delito, mas sua reparação e sua prevenção.
2.1 Construindo um novo modelo: avanços e desafios enfrentados
Dada a insatisfação com a forma como estava sendo administrado o sistema
de justiça tradicional, e tendo em vista que o processo penal não apresenta condições
de responder adequadamente aos anseios da sociedade atual, assomou-se a justiça
restaurativa, com o abandono do paradigma crime-castigo, passando a ser disponibilizado
um novo modelo de gerenciamento de conflitos, adotando tais práticas tanto no processo
de conhecimento quanto no momento da execução de medida socioeducativa aos
infratores, sejam eles adultos, adolescentes ou crianças. Esta nova prática baseia-se
em uma compensação tida como mais justa para os envolvidos.53
Tal anseio surgiu a partir da percepção de que a prisão estava sendo utilizada
de forma irracional, ferindo os direitos e as garantias dos seres humanos, e por não
cumprir sua função social, relevou Lopes Junior: “A ideia de que a repressão total
vai sanar o problema é totalmente ideológica e mistificadora. Sacrificam-se direitos
fundamentais em nome da incompetência estatal em resolver os problemas que
realmente geram a violência.”54
Assim, com a finalidade de colaborar com o Estado Democrático de Direito,
promulgado pela Constituição Federal de 1988, houve a substituição da prisão pelas
formas alternativas de solução de conflitos, com a construção deste novo padrão,
reduzindo o poder punitivo do sistema penal.55
Este novo modelo percorreu um longo caminho, ao passar os séculos de forma
a amoldar-se e estruturar-se conforme os interesses dominantes, sem desqualificar o
53
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ACHUTTI, Daniel Silva. Justiça Restaurativa e abolicionismo penal: contribuições para um novo modelo de
administração de conflitos no Brasil. 2.ed.,São Paulo: Saraiva, 2016, p. 43.
LOPES JUNIOR, Aury. Introdução crítica ao processo penal: fundamentos da instrumentalidade constitucional.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 16.
SICA, Leonardo. Justiça restaurativa e mediação penal: o novo modelo de justiça criminal e de gestão de crime.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p.8.
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exemplo acusatório do processo penal.56 Iniciou-se, então, a busca por um protótipo de
justiça retributiva e compensatória, o qual já vinha sendo usado no passado, embora
sem precisar o seu alcance, uma vez que não contava com uma aplicação uniforme,
por ter sido desenvolvida de formas diferentes em cada comunidade.57
A justiça restaurativa surgiu em 1974, por intermédio de um programa
comunitário de reconciliação que buscava mediar conflito entre vítima e infrator, na
cidade de Kitchener, Ontário, no Canadá, consoante Braithwaite.58 Para este autor,
despontaram trabalhos realizados por juízes neozelandeses e da polícia australiana,
que mais tarde se transformou em um importante movimento social, entre os anos
de 1982 a 1995.59
Paralelamente ao surgimento dos movimentos pelos direitos civis e das mulheres,
nos anos 1960, romperam nos Estados Unidos pontos considerados importantes para
a luta pela implementação de novas formas alternativas de conflito, criando novas
políticas ao sistema prisional, e respeitando os presos.60
Na década seguinte, iniciativas sociais manifestaram-se, as quais foram
apontadas por Daly e Immarigeon como iniciativas indicadas enquanto sistemas
restaurativos, são elas: direitos dos prisioneiros e alternativas às prisões; resolução
de conflitos; programa de reconciliação vítima-ofensor; mediação vítima-ofensor;
grupo de defesa dos direitos das vítimas; conferências de grupos familiares; círculos
de sentença.61 Estas diligências não traziam em seus projetos qualquer menção ao
termo justiça restaurativa, o que para outros autores, como Walgrave, referia-se a
uma iniciativa isolada.62

56
57

58
59
60

61

62

ACHUTTI, 2016, p. 53.
WALGRAVE, Lode. Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship. Cullompton (Reino Unido)
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BRAITHWAITE, John. Restorative and Responsive Regulations. Oxford: Oxford Press, 2002, p.8-10.
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No Brasil, por ser um país de sistema common law,63 mais receptivo a novas
formas de soluções de conflitos, não houve muita restrição ao implantar a justiça
restaurativa, até porque utilizamos os princípios da indisponibilidade da ação penal
pública e da legalidade.64Com base naquele preceito, os processos apresentados
não poderiam sofrer juízo de oportunidade e atos discricionários. Já o julgador
está submetido ao princípio da legalidade, devendo agir de acordo com os critérios
estabelecidos em lei.65 Ainda com relação ao princípio supramencionado, este é
mais utilizado pelo Ministério Público, onde diante de um processo que preencha os
requisitos legais, tem-se a obrigação de denunciá-lo, promovendo o andamento do
processo de conhecimento e de execução.66
Esta nova proposta de justiça restaurativa foi inserida em nosso ordenamento
jurídico pelo advento da Constituição Federal de 1988, respaldada no princípio da
oportunidade, já que o art. 98, inciso I, prevê a possibilidade de conciliação e transação
nos casos de infração de menor potencial ofensivo, como referido no item anterior,
ao explanar a parte histórica do surgimento do sistema punitivo.
Aliás, podemos encontrar no Estatuto da Criança e do Adolescente, e no Estatuto
do Idoso, artigos que asseguram meios alternativos como forma de cumprimento de
penalidade, a exemplo do art. 94, desde o último dispositivo, que prevê a possibilidade
63
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anteriores, ao contrário de preceitos legais fixados antecipadamente, como ocorre no sistema romano-germânico,
utilizado por vários outros países, entre eles, o Brasil. A reunião de sentenças judiciais sobre várias situações
semelhantes permite extrair regras gerais que geram precedentes e que se convertem em orientações para o
julgamento futuro dos juízes, em casos análogos. Dentro do sistema common law, as disputas são resolvidas por
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SANTIAGO, Emerson. Disponível em: <http://www.infoescola.com/direito/common-law/>. Acesso em: 8 set.
2015.
PINTO, Renato Sócrates Gomes. Aconstrução da justiça restaurativa no Brasil: o impacto no sistema de
justiça criminal. Disponível em: <http://www.idcb.org.br/documentos/sobre20justrestau/construcao_
dajusticarestaurativanobrasil2.pdf>. Acesso em: 8 mai. 2011.
GIACOMOLLI, Nereu José. O processo penal contemporâneo em face do consenso criminal: diálogos corrompidos
e persistência no monólogo vertical. In: GAUER, Ruth Maria Chittó (Org.). Criminologia e sistemas jurídicopenais contemporâneos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008, p. 245.
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de aplicação do procedimento em caso de crimes cuja pena seja privativa de liberdade
não superior a quatro anos.
Desse modo, podemos deduzir que a justiça restaurativa no Brasil não contraria
os princípios e as regras constitucionais e infraconstitucionais, e visa à democratização
da justiça criminal, transformando-a e abrindo caminhos para a consolidação dos
direitos humanos, com vistas à paz social.
A partir do final do século XX e início deste, o Brasil deu início à consolidação
do uso de terceira pessoa facilitadora do diálogo em favor da atividade do Judiciário,
até então restrita, onde o diálogo era feito pelo magistrado, membro do Ministério
Público, Defensor Público ou advogado.
2.2 A justiça restaurativa: conceito, características e fundamentos
A justiça restaurativa começou a expandir no Brasil há cerca de dez anos,
inaugurando uma técnica de solução de conflitos que utiliza a criatividade e a
sensibilidade ao ouvir vítima e infrator, gerado resultados positivos ao longo desse
período de tempo.
O referido processo colaborativo visa à resolução do conflito por meio da mediação
entre vítima e infrator, colocando-os no mesmo ambiente, com o objetivo de proporcionar
o diálogo, buscando uma nova forma de acordo que transcenda a punição, tendo em
vista a reparação de danos materiais e emocionais causados pela conduta.
De acordo com Pinto, trata-se de um processo voluntário, informal, no qual
se podem utilizar técnicas como a mediação, conciliação e transação para alcançar
o propósito de reintegração social da vítima e do infrator.67
Para Achutti, a justiça restaurativa demanda uma intervenção preventiva,
propondo uma reapropriação da gestão do conflito para que surja uma justiça negociada,
de compensação, reparadora e restaurativa de laços em matéria penal, de vizinhança
e mesmo escolar e familiar. Seria, para ele, o abandono do paradigma crime-castigo
67
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e a inserção efetiva do diálogo na resolução dos casos.68 Com isso, percebemos a
dificuldade em ter um marco na história sobre quando e como se iniciou a aplicação
efetiva da justiça restaurativa.
Portanto, a justiça restaurativa tem o intuito de estabelecer o ideal de corrigir
pelo dano cometido por meio de uma atuação mais terapêutica do Estado, promovendo
a restauração de vínculos ao estado anterior à infração, atendendo às necessidades da
vítima, protegendo-a para o futuro, restabelecendo a harmonia social.
Em conformidade com Sica,
O ponto de partida para o novo é a inversão do objeto. Assim, o
objeto da justiça restaurativa não é o crime em si, considerado
como fato bruto, nem a reação social, nem a pessoa do
delinquente, que são os focos tradicionais da intervenção penal.
A justiça restaurativa enfoca as consequências do crime e as
relações sociais afetadas pela conduta.

Para o referido autor, é um processo de construção de justiça para cada situação,
onde a realização do procedimento pode se dar por meio de mediação ou de círculos
orientados por valores, não havendo regramento delimitado.
Nesta perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução
nº 225/2016, aprovada em 31 de maio de 2016, estabeleceu a sistematização de
princípios, métodos, técnicas e atividades que guiam o procedimento da justiça
restaurativa, normatizando atribuições aos magistrados, aos tribunais e ao próprio
CNJ, no sentido de formar e capacitar mediadores, monitorando-os e avaliando-os
durante o desempenho da atividade.69
É oportuno sobrelevar o posicionamento do Ministro Ricardo Lewandowki, ao
estabelecer que a justiça restaurativa é uma diretriz de gestão da Presidência do Conselho
Nacional de Justiça no biênio 2015/2016, onde por intermédio de projetos, foram
verificados avanços na execução destes procedimentos em todo o território nacional70.
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Atualmente, o Conselheiro Bruno Rondchetti, Secretário-Geral Adjunto da
Presidência do CNJ, editou a Portaria nº 74, datada de 12 de agosto de 2015, com
a finalidade de “construir um grupo de trabalho para desenvolver estudos e propor
medidas visando a contribuir com o desenvolvimento da Justiça Restaurativa.”71
As referidas Portaria e Resolução não engessaram o procedimento nem criaram
um modelo único e fechado. Pelo contrário: foi deixada uma abertura para que
fossem aplicadas metodologias diferentes para a sua implantação, porém sem que
haja desvios. Foram traçadas bases principiológicas visando a definir a identidade e
encorajar os magistrados.72
Para o CNJ, a justiça restaurativa é vista como um
[...] paradigma de convivência voltada à conscientização
dos fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores
da violência e da transgressão, de forma a envolver todos
os integrantes da sociedade como sujeitos protagonistas da
transformação rumo a uma sociedade mais justa e humana.73

Por ser uma justiça pautada na cultura de paz e amor ao ser humano, sua
principal característica é o diálogo, onde as vozes geram oportunidades, garantias,
responsabilidades e propõem novos caminhos aos envolvidos, com harmonia e paz. A
proposta é um convite às pessoas para que reflitam sobre suas ações e responsabilidades,
com a propositura de mudanças na formação de uma sociedade mais justas e humana,
por meio de procedimento inclusivo e cooperativo entre todos os envolvidos direta
e indiretamente, corrigindo e resolvendo o litígio, resgatando o justo e o ético das
relações, prevenindo que novo ato de violência seja cometido.74
Torna-se importante evidenciar que a religiosidade se entrelaçou com o sistema
prisional, e como hoje o procedimento da justiça restaurativa é aplicado para sanar
certos danos causados pela ação do crime, daí o vínculo entre os procedimentos, pois
a restauração e a ressocialização dos encarcerados parte do autoconhecimento e do
71
72
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diálogo com os envolvidos, inclusive a vítima, por meio de círculo facilitado por uma
equipe – formada por psicólogos, assistentes sociais, entidades religiosas – capaz de
orientar, estruturar e facilitar o processo de interiorização dos erros, do ato de perdão
e o retorno ao convívio social harmônico.
Familiares, comunidade e poder público podem atuar como “molas propulsoras”
do procedimento, escutando e compreendendo a composição deste, assumindo a coresponsabilidade em garantir suporte na construção do novo trajeto dos envolvidos,
dando vez ao empoderamento comunitário.75
O procedimento busca transcender a ideia de que o ofensor, após cumprir sua
penalidade, esteja quite com a justiça e com a vítima pelo dano causado. Ele deve
conscientizar-se do erro, responsabilizar-se pelas consequências e traçar um futuro
com base na prevenção e na cidadania.76
Na justiça tradicional, a vítima não encontra espaço algum para falar do
trauma causado pela conduta do acusado, gerando, sobretudo, um dano psicológico.
Até porque neste contexto, a principal vítima é o Estado, colocando o ser humano
como secundário, e somente por meio do processo há possibilidade de tratar traumas
psicológicos e restabelecer laços básicos de convivência e respeito mútuo.77
O processo restaurativo inicia-se com um encontro prévio, no qual são
esclarecidas dúvidas, é conceituado o processo, informado os seus princípios e
objetivos, além de ressaltar seu caráter voluntário. Tudo para que o procedimento
ocorra com o consentimento dos envolvidos, baseado no respeito, na segurança e
no sigilo como garantia de sucesso do processo. Somente com o segundo encontro
tem início o processo propriamente dito, sob a coordenação de pessoas capacitadas,
denominadas facilitadores ou guardiões.78
Meses depois da composição de acordo entre os envolvidos, é realizada uma
nova reunião para verificar o seu cumprimento. Se positiva, há a conclusão do
75
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círculo restaurativo, por ter atingindo o seu objetivo, podendo as partes optarem por
continuar no projeto ou em ações desenvolvidas por aquele Tribunal, no âmbito da
justiça restaurativa.79
O CNJ sublinha que o procedimento alvo deste trabalho busca duas dimensões
ou eixos, sendo uma institucional e outra social, as quais trazem em sua essência a
diferença entre o procedimento da justiça restaurativa, a conciliação e a mediação.80
O âmbito institucional envolve como as instituições repensam e reformulam
suas práticas dentro dos relacionamentos interpessoais, como forma de ter voz e vez,
atendendo às necessidades de cada um, proporcionando um ambiente saudável de
“justiça” e paz, já que processo circulares podem acontecer em qualquer instituição,
não apenas na esfera do Judiciário.81
Quanto ao eixo social, engloba as iniciativas do poder público no sentido buscar
a solução de problemas sociais por meio da implantação de políticas públicas na
sociedade, a fim de minimizar a violência, as injustiças, a transgressão, transformando
o convívio em comunidade pacífica a todos os envolvidos82.
A partir disto, passa-se a enfocar a justiça restaurativa como forma de tratamento
aos envolvidos, por meio de procedimentos que minimizem os danos psicológicos,
morais e sociais que contextualizam o atual cenário do sistema carcerário brasileiro.
Nesse sentido, fica indubitável, para Zehr, que a justiça restaurativa contempla
três concepções: do encontro, da reparação e da transformação. “A concepção do
encontro consiste na participação das partes onde elas falam e escutam respeitosamente
a todos”. Já na concepção da reparação, “o crime é ato lesivo, então, a justiça deve
reparar o dano e buscar a cura, sendo o primeiro objetivo reparar e curar as vítimas,
e segundo, reconciliar vítima e ofensor.”83
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Sobre a concepção da transformação, Pallamolla (2009, p. 55) expõe “que
busca transformar a maneira pela qual as pessoas compreendem a si próprias e como
se relacionam com os outros no dia a dia”.
Ampliado estes horizontes, a justiça restaurativa abre espaço para o arrependimento,
para o perdão e para a reconciliação. Assim, a vítima passa a ter controle e segurança
em sua vida, e o ofensor é incentivado a mudar. Trata-se de uma restauração de laços,
onde o perdão e o arrependimento caminham juntos, trazendo benefícios tanto para
quem o concede como para quem o recebe, como bem lembrou Zehr:
Perdoar e ser perdoado não são coisas fáceis, e estas ações não
podem ser sugeridas levianamente. [...] Muitas vezes se pensa
que perdão significa esquecer o que aconteceu, riscar o incidente
do mapa mental, talvez desligar simples o canal de comunicação
com o ofensor. Mas perdoar não é esquecer. [...]
Perdoar é abrir mão de poder que a ofensa e o ofensor têm
sobre a pessoa. Significa não mais permitir que a ofensa e o
ofensor dominem. Sem esta experiência de perdão, sem este
encerramento da experiência, a ferida gangrena, e a violação
toma todo o espaço da consciência, domina toda a vida – a
violação e o ofensor assumem o controle. Portanto, o verdadeiro
perdão é um ato de empoderamento e cura. Ele permite passar
de condição de vítima à de sobrevivente.

O caminho para o perdão inicia-se com o abandono do sentimento de vingança,
abdicação da mentalização da dor sofrida, passando a ter um novo olhar sobre o
ressentimento
Concluímos abalizando que para a cura, é inescusável que haja espaço para o
perdão, a confissão, o arrependimento e a reconciliação, enquanto consequências do
diálogo estabelecido e da redução da ofensa mútua, a fim de chegarmos à humanização
e à construção da paz social.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As normas jurídicas criadas pelo Estado visando a coibir ou sancionar a prática
de determinada conduta delituosa tornaram-se um mal necessário a ser aplicado como
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castigo para o controle de comportamentos individuais e coletivos.84 Tendo em vista
os anseios da sociedade em represar atitudes não aceitáveis, as penas determinadas
buscam sempre atender a funções políticas, econômicas e sociais, desde os primórdios,
aprimorando o senso de justiça e minimizando os danos causados pelo encarceramento.
Podemos sopesar que vivemos em um período onde a superlotação do sistema
carcerário e a falência do Poder Judiciário podem ser apontados como reflexos do
tempo e de condutas adotadas até os dias de hoje, resultando no desejo de nossos
operadores do direito de buscar novos horizontes e debater sobre o sistema penal ao
logo dos anos, emergindo com esse anseio várias críticas. Deste modo, as pesquisas
realizadas no sentido de trazer à tona esta temática fortalecem a necessidade de
reflexão sobre a situação do atual sistema penitenciário nacional.
Por isso, compreendemos que o processo histórico do sistema penal esteve,
tal qual outros sistemas, vinculados à sociedade, acompanhado de relações de poder
estabelecidas por intermédio de imposição e disciplina. Sem embargo, Foucault
elucidou que “[...] a disciplina traz consigo uma maneira específica de punir, que é
apenas um modelo reduzido do tribunal”.85 Para ele, é pela disciplina que se estruturam
as relações que envolvem o oprimido e o opressor.
O estudo investigativo titulado o sistema punitivo brasileiro na perspectiva da
justiça restaurativa: surgimento de um novo paradgima, foi tomado não apenas por ser
uma temática relevante no contexto da sociedade atual, mas por ser um procedimento
que traz em sua essência um aspecto mais humanizado envolvendo a justiça brasileira.
Apesar disto, o estudo proposto nos permitiu agregar novos conhecimentos,
novas reflexões no campo teórico e prático da pesquisa, sob diferentes representações,
seja em relação ao dinamismo do círculo em processo ou ao confrontamento de
teorias apresentadas vincula.
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Por meio desse novo olhar da justiça, concebemos que há flexibilidade
do método, de forma a se adequar à realidade do nosso Estado, centralizando a
responsabilidade na pessoa do facilitador devidamente capacitado para presidir o
procedimento de círculos restaurativos, procedimento este totalmente diferente do
sistema adotado pela justiça tradicional, o qual não deixa espaço para que haja o
diálogo até a convergência em um consenso.
Não há como negar que a missão do procedimento restaurativo implantado pelos
poderes públicos é extensa, trabalhosa e difícil. Mas a busca pela solução consensual,
pelo diálogo e pela paz torna-se um grandioso objetivo da sociedade atual, que clama
por mais amor e respeito, pela primazia de valores e princípios, resolvendo não só
processos que envolvem violência, mas também os que envolvem danos emocionais
familiares, construindo uma sociedade mais justa e pacificada.
A justiça restaurativa passou a ser a realização de um sonho, já que nos locais
em que ela vem sendo aplicada, disseminam-se novos caminhos, melhorando as
pessoas, promovendo a cidadania e a paz, e sanando vários conflitos sem a aplicação
da letra da lei, efetivamente, reduzindo com a prática o número de processos que
ingressam no Judiciário.
Assim, ajustiça restaurativa ainda tem um caminho árduo e longo a ser
seguido, para que de forma plena seja positivada. Porém, as sementes plantadas
estão gerando frutos e tornando os resultados consistentes na desconstrução da ideia
de um Judiciário impositivo, solidificando as decisões e reinserindo os envolvidos
no convívio e na sociedade.
Este novo paradigma, será discutido ainda por muito tempo, trazendo à
tona conceitos como responsabilidade, igualdade, diálogo, inclusão, religiosidade,
respeito, de forma que promovam a humanização de cada envolvido no procedimento,
reconstruindo bases, para que os conflitos sejam vistos como reflexões para a própria
evolução e para a evolução social, promovendo o desapego ao paradigma punitivo
criado pela justiça tradicional.
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REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO: IRREGULARIDADE
SOB UMA ÓTICA AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE HUMANA1
DIFFERENTIATED DISCIPLINARY REGIME: IRREGULARITY UNDER
AN OPTICS TO THE HUMAN LEGALITY PRINCIPLE
Dorian de Ribamar Coelho2

RESUMO: Desde o surgimento das penas, estas se apresentam com várias funções no decorrer da
história. O objetivo deste estudo não é fazer uma análise da evolução histórica das penas, mas sim de
suas funções mais conhecidas e popularizadas, como a retribucionista, prevencionista, que se divide
em geral e especial e a unificadora, bem como sobre os princípios constitucionais que norteiam a
aplicação da pena, tais como: o da dignidade da pessoa humana, o da estrita legalidade, reserva legal,
proporcionalidade e da humanidade da pena, vedação de tratamentos desumanos e cruéis e a assistência
da família e do advogado, e da inconstitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado. A pesquisa
bibliográfica, teórica e documental comparou teses para, ao final, concluir sobre as mazelas do instituto
que será analisado. A pesquisa foi desenvolvida através de abordagem qualitativa do problema, tendo
sido adotado o método dedutivo.
Palavras-chave: Inconstitucionalidade. Regime Disciplinar Diferenciado. Dignidade da Pessoa Humana.

1 INTRODUÇÃO
O Regime Disciplinar Diferenciado foi criado pela resolução n. 26 do Estado
de São Paulo e posteriormente foi inserido no ordenamento jurídico pátrio pela lei
n. 10.792 de primeiro de dezembro de 2003, que alterou a Lei de Execução Penal e
o código de processo penal além de dar outras providências.
A citada lei que criou o RDD, não constituiu uma nova modalidade de prisão
provisória ou um novo regime de cumprimento de pena, mas sim, uma forma de
manter os detentos provisórios ou já condenados, que ofereçam maior risco ao sistema
penitenciário ou à sociedade, em um regime mais rigoroso de cumprimento de pena.
1

2

Trabalho elaborado como critério obrigatório para a obtenção do título de especialista em CIÊNCIAS CRINAIS
E PENAL,l pela Faculdade Ademar Rosado em parceria com a Escola do Legislativo Wilson Brandão, sob a
orientação do Prof. M.Sc. Francisco Ferreira Filho e coorientação do Prof. Esp. Erick Leonardo Freire Carvalho.
BACHAREL EM DIREITO PELA FAETE-TE-PI-TURMA DE 2012. PÓS- GRADUADO EM DIREITO CIVIL.
PÓS- GRADUADO EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PÓS-GRADUADO CIENCIAS CRIMINAIS E
PENAL
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A lei criadora do Regime Disciplinar Diferenciado alterou o artigo 52 da lei
7.210/84, Lei de Execução Penal, inserindo no ordenamento jurídico o regime já
mencionado que restringe acentuadamente os direitos dos presos.
O Regime Disciplinar Diferenciado estabelece que o preso poderá ficar em
cela individual, em quase total isolamento, sendo restringida as visitas ao máximo
de duas pessoas, um dia por semana e por duas horas, sem contar as crianças, e duas
horas diárias de banho de sol, ficando em quase total isolamento. Não é esta a função
da pena em um estado democrático de direito.
Conforme o estudo desenvolvido, foi possível concluir que o Regime Disciplinar
Diferenciado é inconstitucional, pois este viola princípios fundamentais da constituição,
como o da dignidade da pessoa humana, legalidade, reserva legal da individualização
e da humanidade da pena e traz para o sistema prisional, por meio de lei, a pena cruel
e o tratamento desumano.
A lei ordinária, ou seja, infraconstitucional, que instituiu o Regime Disciplinar
Diferenciado no ordenamento jurídico pátrio, criando um rigoroso regime de
cumprimento de pena, viola princípios e garantias asseguradas pela Constituição
Federal, que é a lei maior em um estado democrático de direito.
No sistema jurídico brasileiro será aplicado o Regime Disciplinar Diferenciado
a presos provisórios e a condenados por sentença transitada em julgado que praticar
falta considerada grave para o sistema penitenciário, previsto no artigo 52, da lei
7.210 de 11 de julho de 1984, conhecida como a lei de execução penal.
Poderá também a autoridade administrativa decretar a inclusão do detento
faltoso no regime pelo prazo de até dez dias, por interesse da disciplinado presídio
e para a averiguação dos fatos.
Analisar o Regime Disciplinar Diferenciado é imprescindível para se chegar
a uma conclusão sobre fatos e motivos pelos quais um ser humano será submetido a
um regime de cumprimento de pena tão rigoroso por seus semelhantes.
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Só pelo estudo aprofundado deste regime é que se chegará a uma conclusão se
este atenderá ou não os objetivos traçados pela constituição brasileira para o sistema
prisional, tais como a ressocialização e a prevenção geral ou especial, e como tal
regime viola princípios fundamentais da Constituição Federal.
O tema se justifica para analisar se o isolamento de um indivíduo, de tal forma,
é um meio eficaz para que se atinja os objetivos do sistema prisional além de verificar
se o Regime Disciplinar Diferenciado encontra-se consoante com toda a orientação
dogmática acerca das funções da pena.
O Regime Disciplinar Diferenciado é uma aberração jurídica que demonstra
como o legislador ordinário tenta, de uma forma desesperada, solucionar o problema
do crime organizado e as rebeliões, deixando de analisar princípios constitucionais
fundamentais e violando direitos inerentes ao ser humano, inclusive os que o preso
não perde com a aplicação da pena privativa de liberdade.
Já no seu nascimento, a medida ofendia a Constituição Federal, pois a resolução
n°. 26 do estado de São Paulo, que criou o Regime Disciplinar Diferenciado, é
ato de secretário de Estado, membro do Poder Executivo, poder este que não tem
competência para legislar sobre matéria penal, tampouco sobre execução penal,
segundo a Constituição Federal artigo. 22, inciso I e artigo 24 inciso. II.
Assim, a inexistência de procedimento legislativo e da necessária edição de lei
federal, deveria bastar para demonstrar a sua inconstitucionalidade, e sua aplicação
configura evidente constrangimento ilegal.
Não cabe a ninguém, nem mesmo ao juiz da execução, determinar ou legitimar
regressão a regime penitenciário inexistente em lei, pois este não está previsto no artigo
33 caput do Código Penal, onde estabelece os tipos de regime de cumprimento de pena.
Nem mesmo com a legislação superveniente que alterou a lei de execução
penal foi superado o óbice da inconstitucionalidade.
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O sistema prisional em um estado democrático de direito tem como seu principal
objetivo a ressocialização do preso, e não se transformar em um instrumento de
castigo, tratamento desumano e cruel.
2 FUNÇÕES DA PENA
No período absolutista surgiram as penas impostas por um único indivíduo, o
soberano, o qual detinha todos os poderes, administrativo,legislativo, judiciário e até
mesmo o poder divino, que lhe era concedido diretamente por Deus:
Entende-se melhor uma idéia de pena em seu sentido absoluto
quando se analisa conjuntamente com o tipo de Estado que
lhe dá vida. As características mais significativas do Estado
absolutista eram a identidade entre o soberano e o Estado, a
unidade entre a moral e direito, entre o Estado e a religião, além
da metafísica afirmação de que o poder do soberano era-lhe
concedido diretamente por Deus. (BITENCOURT, 2003, P. 67)

Na era do absolutismo não existia o devido processo legal, onde cada órgão
desempenha uma atividade objetivando o fim do processo para posterior julgamento,
esse poder se concentrava em um único indivíduo, tendo a função de acusador, julgador,
bem como de executar as decisões, sendo esta função desenvolvida pelo soberano.
2.2 Função Retributiva da Pena
Para explicar a teoria retributiva da pena e como esta atua sobre o condenado,
surgiram várias teorias.
Será agora analisada a função retribucionista, a qual tem como ponto fundamental
o seu caráter puramente expiatório, pagando o mal causado pelo delinquente, crime,
com outro mal, a pena.
Os idealizadores da função retributiva não veem na pena nenhuma função,
sendo esta um fim em si mesma, não existindo nela nenhuma outra função, como
prevenção geral ou especial, ou de ressocialização dos condenados.
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A ideia central contida na função retributiva é a de que a pena é aplicada para
compensar um mal com outro mal, é a reação ao delito, sendo a aplicação da sanção uma
resposta ao delinquente, como forma de compensar consequência de seu crime advinda.
Para os idealizadores desta teoria a sanção é um mal justo, capaz de aniquilar
o mal injusto, que é o crime, retribuindo assim um mal justo em forma de pena, a
aqueles que praticaram um mal injusto, o crime.
Esta função da pena estabelece que o delinquente deve sofrer o mesmo mal
que ele causou, como na lei de talião, olho por olho, dente por dente, pois eles não
acreditavam que através da pena poderiam alcançar um outro resultado, a não ser o
retribucionismo, ou seja, pagar um mal com outro mal:
O pensamento que procura fundamentar a aplicação da pena
de modo absoluto desenvolveu sua argumentação tanto sob o
enfoque das teorias da natureza reparatórias ou compensatórias
quanto das teorias retributiva. As teorias reparatórias ou
compensatórias que a dor causada pela pena seria capaz de
destruir a verdadeira fonte do mal. Estas teorias percebem no
delito um ato determinado por motivos imorais que poderiam
ser reparados. (GALVÃO, 2004, p. 9).

Para os adeptos dessa teoria o sofrimento imposto pela pena seria capaz de
aniquilar o mal gerado pelo seu crime, ou seja, esta seria uma forma de destruição
da fonte do mal.
Os principais idealizadores da teoria retribucionista foram os filósofos Kant e
Hegel, que analisaram essa teoria das seguintes formas que se seguem.
2.3 Retribuição moral
A pena representava uma ação em si mesma, explica Bitencourt (2003), sem
nenhuma outra utilidade para o condenado ou para a sociedade, a pena era aplicada
ao delinquente com o único intuito de retribuir o mal que este causou com a sua
conduta, com outro mal, a pena.
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O retribucionismo desenvolvido pela filosofia de Kant, que, pautada na tese do
imperativo categórico, propunha que ninguém tratasse o outro como um meio para
se alcançar um fim, mas como um fim em si mesmo.
A aplicação da sanção penal visa apenas a pessoa do delinquente,sendo o único
objetivo daquela o de retribuir a este o mau que causou com seu delito. A sanção aplicada
ao delinquente não é um meio de prevenir que futuros criminosos desistam de praticá-los,
mas é uma forma de retribuição a pessoa que já delinquiu. Assim, a pena é um fim em
si mesma, não sendo a pessoa do delinquente um instrumento para se alcançar um fim.
Para o citado autor, a pena não tem nenhum outro fim a não ser o de retribuir o
mal com o mal. Para a teoria Kantiana, impor o mal justo, que é apena, em retribuição
a conduta do delinquente, que é o mal injusto, será a única forma de acabar com a
fonte do mal, pois quem comete um delito deverá sofrer outro mal e nas mesmas
medidas, acabando assim com a fonte de todo o mal. O delinquente deve sofrer uma
sanção penal para compensar o mal que seu delito causou na sociedade. Conforme
explicita Bitencourt (2003):
Em síntese, Kant considera que o réu deve se castigado pela
única razão de haver delinqüido, sem nenhuma consideração
sobre a utilidade da pena para ele ou para os demais integrantes
da sociedade. Com esse argumento, Kant nega toda e qualquer
função preventiva, especial ou geral, da pena. A aplicação da pena
decorre da simples infringência da lei penal, isto é,da simples
prática do delito, (Bitencourt, 2003 p. 72.).

Para a teoria retribucionista moral, idealizada por Kant, o homem não é
instrumento para consecução de qualquer fim, de modo que castigar o delinquente
com alguma base de utilidade social não é eticamente permitido.
Outro aspecto importante das formulações kantianas é a medida da pena como
na lei de talião. Assim, a medida da pena é a do mal causado pelo infrator com seu
crime, devolvido em termos mensurados e proporcionais a este em forma de pena.
Nessa ótica, o direito de punir, ou seja, o direito penal deveria ser entendido
como o direito do soberano de punir seu súdito dolorosamente pela violação da lei.
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A pena jurídica, poenaforensis¸ não pode nunca ser aplicada
como um simples meio de procurar outro bem, nem em benefício
do culpado ou da sociedade, mas deve sempre ser contra o
culpado pela simples razão de haver delinquido, porque jamais
um homem pode ser tomado como instrumento dos desígnios
de outro, nem ser contado no número das coisas como objeto
de direito real. O homem, na tese Kantiana, não é uma coisa
suscetível de instrumentalização. O homem não é, pois “algo que
possa ser usado como simples meio: deve ser considerado, em
todas as ações, como um fim em si mesmo”. Consequentemente,
pretender que o direito de castigar o delinquente encontre sua
base em supostas razões de utilidade social não seria eticamente
permitido (BITENCOURT, 2003, p. 71), (grifo do autor).

Partindo da premissa de que todo crime é imoral, o autor deste pratica um ato
imoral, violando assim a ordem e as regras de convívio em sociedade,regras estas
seguidas pela maioria do grupo social, ou seja, regras morais.
Os que violam as regras de convívio social, praticam ato imoral, surgindo
assim para os que têm sua conduta pautada pela moral, uma sensação de injustiça.
Desta injustiça surge a retribuição moral, que é a aplicação da pena,mal moral, em
retribuição ao mal imoral, o delito. Assim surge a sanção penal com um caráter de
mal justo, moral, como um meio de retribuir ao delinquente o mal causado por sua
conduta imoral.
2.4 Retribuição justa
A conduta do delinquente socialmente reprovável, violando a lei, autoriza o
iuspunied do estado, imputando ao causador de um mal, outro mal, a pena,que é vista
como sendo um mal necessário para que o indivíduo repare perante a sociedade o
seu ato ilegal:
Segundo a formulação de Hegel, a conduta do delinquente é
conflitiva na medida em que, afirmando sua própria liberdade,
pretende negar a existência da liberdade do grupo como vontade
possível. O delinquente, a ointentar a violação da ordem jurídica,
mediante a negação do direito dos demais indivíduos, provoca
a reação da lei, no sentido de fazer-lhe perceber que o direito é
a única realidade possível do espírito. O ordenamento jurídicor
epresenta a vontade geral e, com a pena, nega a vontade especial
do delinquente que se expressa pela lesão jurídica.( GALVÃO,
2004, p. 15).
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Na retribuição jurídica, a sanção penal é aplicada a quem violar as normas
estabelecidas pela lei como forma de fazer com que os negadores do direito se
redimam perante este, tendo assim, também a função de fazer justiça, se o crime é
a negação do direito, violentando à lei, a pena é o meio deque o Estado dispõe para
fazer com que o violador da lei pague por seu delito,restabelecendo assim a ordem
jurídica. No ponto, Galvão preleciona:
O filósofo alemão reconhece que a pena traduz verdadeira
violência contra o indivíduo, mas a entende justa na medida em
que suprime a violência do crime. Para Hegel a violência eliminase com violência e a responsabilidade tem como pressuposto a
conduta racional do criminoso.(Ibidem, p. 14)

A retribuição jurídica nada mais é do que aplicação da norma secundária da
lei, como forma de retribuir ao causador do mau, ou seja, do ilícito penal,outro mal,
a pena, ilícito este estabelecido na norma penal primária.
2.5 Retribuição divina
A retribuição divina teve sua origem nos povos primitivos, entendendo que é
justo devolver ao delinquente causador do mal, outro mal que é representado pela
pena. O pensamento mágico-religioso desta função penal sustenta-se sob três pilares:
vingança, expiação e reequilíbrio entre o delito e apena:
O Estado teocrático fundamentou em crenças religiosas, no sobrenatural, a
legitimidade do exercício do poder. Pressupondo que a pena pode vencer a vontade de
cometer o delito que viola a lei suprema de Deus, o princípio da retribuição divina foi
utilizado por um Estado que não se apresenta como criação humana, mais sim como
realização temporal da vontade divina.Segundo essa concepção, para quem o mundo
encontra-se, pela ordem moral das coisas, submetida ao governo de Deus. A pena é
o instrumento pelo qual o Estado pretende vencer a vontade que deu causa ao delito
e violou a lei que materializa a vontade do divino Criador. (GALVÃO, 2004, p. 11).
Estudos antropológicos sustentam que os povos primitivos atribuíam a
sobrevivência, individual e coletiva, a fenômenos sobrenaturais, as diversas
divindades protetoras do grupo. A vida grupal estava submetida às regras simples e
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rígidas concebidas como sendo de origem divina, que exigiam um dever absoluto de
observância e um respeito ao sacral:
A lei de totem e do tabu, que impunha modos de comportamento
que o desrespeito era intolerável, exigia a severa punição do
infrator. Este, geralmente, era punido com a morte, sob a forma de
sacrifício ou de sua expulsão do grupo, o que também significava
a sua morte. A partir desta concepção de natureza essencialmente
mística, a pena assumiu duas funções bem definidas: a de
restabelecer a proteção sacral e a de redimir o delinquente perante
a entidade divina. (LEAL, 2008, P. 15).

A partir dessa teoria a pena passou a ter duas funções, a de restabelecer a ordem
sacral e a de redimir o delinquente perante a entidade divina. A pena, que na maioria
das vezes era a de morte ou a expulsam do grupo, que significava o mesmo, era aplica
pelo soberano, que detinha todos os poderes, inclusive o de aplicar o poder divino.
2.6 Função utilitária ou relativa da pena
As funções relativas da pena não vêem esta como um fim em si mesma, mas
sim, a observam com uma utilidade específica. Para esta função é inadmissível a
aplicação de uma pena sem nenhuma utilidade futura, capaz de gerar benefícios para
o delinqüente ou para a sociedade. Nesta concepção, a pena é um instrumento para
prevenir a ocorrência de crimes futuros, e não apenas para materializar uma vingança
contra o criminoso. Tendo como seus principais idealizadores Roxin e Jescheck:
Ao lado das teorias absolutas, desenvolveu-se o pensamento
de que a pena não pode justificar-se sem a consideração de
sua necessidade para a obtenção de um fim específico. Mesmo
reconhecendo que a pena importa a imposição de um mal, não
seria um fim em si mesma, mas antes um instrumento socialmente
construtivo. Se a pena não for instrumento para a realização de
determinado fim, visando, no futuro, a prevenir a ocorrência de
novos crimes, materializará apenas a vingança contra o criminoso.
(GALVÃO, 2004, p. 18.)

Na anticoncepção específica positiva, procura-se a intimidação e a ressocialização
do indivíduo que incumbiu o crime. A finalidade é fazer com que o indivíduo desista
de praticar novos crimes.
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2.7 Função preventiva geral
A função preventiva geral, além de agir sobre o indivíduo que cometeu o delito,
ela tem um caráter pedagógico e social, desestimulando a disseminação do fenômeno
criminal, além de assumir feição intimidadora, fazendo com que aqueles que já têm a
índole voltada para o crime, desistam de praticá-lo. A prevenção geral atribui a pena
um significado de intimidação aos destinatários da norma jurídica, de modo que a
ordem jurídica estaria garantida por meio da aplicação da sanção.
A prevenção geral possui duplo sentido, a saber: positivo e negativo. Em
seu sentido positivo, a pena busca intimidar os cidadãos a partir da norma penal,
desestimulando pretensos autores de crime, de cometê-los, por medo de serem
submetidos à aplicação de uma sanção descrita na norma penal secundária.
Em seu aspecto negativo, após a violação da norma penal primária, a pena é
a confirmação da ameaça prometida, aplicando a sanção aos violadores da norma:
Essa função preventiva se passa em dois níveis. Como mera
ameaça, ainda no plano abstrato, a sanção criminal exerce
uma coação psicológica, levando os indivíduos a se absterem
de praticar infrações penais, pelo medo de sofrer a respectiva
reprimenda. A efetiva aplicação da pena também pode intimidar
os indivíduos e desestimulá-los de eventual prática de infrações
penais. (LEAL, 1998. p. 316-317).

Dentre os defensores desta teoria, destacam-se, Bentlham, Beccarias, Filangiere,
Schopenhaure e Feuerbach. Feurbach foi o idealizador da teoria da coação psicológica,
ou seja, da intimidação, do desestímulo em cometer o crime, através do medo de
sofrer uma sanção penal, isto nada mais é do que a prevenção geral. Para arrematar
observe-se como a doutrina sintetiza a teoria defendida por Feuerbach:
Sustenta que é através do direito penal que se pode dar uma
solução ao problema da criminalidade. Isto se consegue, de um
lado, com a cominação da pena, isto é, com a ameaça de pena,
avisando aos membros da sociedade quais as ações injustas
contra as quais se reagirá; e, por outro lado, com a aplicação
da pena cominada, deixa-se patente à disposição de cumprir a
ameaça realizada. (BITENCOURT, 2003, p. 76).
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Na concepção de Feuerbach, no final do século 18, a pena é uma ameaça
da lei aos cidadãos para que se abstenham da prática delituosa, agindo assim no
lado psicológico dos pretensos autores de crimes, servindo como um freio para a
criminalidade.
Neste sentido:
A cominação abstrata da pena, qual ameaça na lei aos que
desobedecerem à regra preceptiva da norma penal, tem eficácia
intimidativa. Em uns, com inclinação para o delito, servirá
como freio a seus impulsos. Em outros, de maior moralidade,
mais acostumado a pautar sua conduta em função de móveis
egoísticos, o exemplo do castigo infligido àqueles que tem
delinqüido reforçará o propósito de seguir uma conduta reta,
e afastar-se dos caminhos que possam conduzir, mais tarde ou
mais cedo, a praticar crime. (MARQUES, 2002, p. 118-119).

Assim, a teoria da prevenção geral atua de forma diversa dependendo de seus
destinatários, àqueles com maior tendência criminosa, esta atuará como um freio,
fazendo com que este desista do crime, pelo medo de sofrer a sanção a este cominada
abstratamente na lei, e no que tem sua vida pautada na moralidade servirá como um
estímulo para seguir uma conduta reta.
2.8 Função preventiva especial
Se a prevenção geral atribui à pena o fim de evitar novos delitos, dirigindo-se
à sociedade, por outro lado, a prevenção especial, direciona seus fins preventivos
ao criminoso. A função preventiva especial justifica a pena com base na criação de
condições para que o apenado não reincida.
A prevenção especial também tem um caráter pedagógico, mas este recai apenas
sobre o delituoso, sobretudo na fase da execução da pena, reeducando, ressocializando
e, principalmente, preparando o condenado para que volte a fazer parte da sociedade:
A pena influi sobre o delinqüente, sobretudo na fase executória
do processo penal, pois a condenação atua muitas vezes sobre a
consciência do réu fazendo-o medir o mal que praticou através
das conseqüências de seu crime advindas. (MARQUES, 2002,
p. 120).
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Pela teoria da prevenção especial, não se encontra nenhuma utilidade geral
da pena, ou seja, a pena não exerce intimidação alguma à sociedade, agindo única e
exclusivamente sobre o indivíduo. Esta teoria foi idealizada por Von Liszt.
Para seu idealizador, a pena se mede segundo critérios prevencionistas especiais,
com base em dois critérios específicos, preventivos e intimidativos:
A necessidade da pena mede-se com critérios preventivos
especiais, segundo os quais a aplicação da pena obedece a
uma idéia de ressocialização e reeducação dos delinqüentes, à
intimidação daqueles que não necessitam de ressocializar-se e
também para a neutralizar os incorrigíveis. Essa tese pode ser
sintetizada em três palavras: intimidação, correção e inocuização.
(BITENCOURT, 2003. p. 80.)

A prevenção especial está orientada a desenvolver uma influência inibitória do
delito no seu autor. A sua finalidade se subdivide em três fins da pena: intimidação,
prevenção individual e ressocialização ou correção. Neste sentido, a intimidação
e a ressocialização podem ser concebidas como objetivos positivos, enquanto elas
buscam incorporar o autor a comunidade jurídica, ou bem mantê-lo nela, buscam
também assegurar a recuperação do delinqüente para que volte ao convívio social.
Já o fim da prevenção individual tem um caráter negativo, intimidando o indivíduo
para que não reincida pelo medo de sofrer nova condenação.
O criminalizado é uma pessoa com plena capacidade jurídica, a qual não se
pode olhar de cima, e sim em um plano de igualdade frente à dignidade da pessoa
humana, que não pode ser afetada por preconceito algum.
2.9 Função mista ou unificadora
A teoria mista ou unificadora tenta unir as funções monistas da pena em uma
única teoria, aproveitando-as apenas no que se mostram eficiente, pois cada uma delas
possui características importantes sobre a função da pena em um estado democrático
de direito:
As teorias unificadoras partem da crítica às soluções monistas,
ou seja, às teses apresentadas pelas teorias absoluta e relativa
da pena. Sustentam que essa “unidimensionalidade, em um
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outro sentido, mostra-se formalista e incapaz de abranger a
complexidade dos fenômenos sociais que interessam ao direito
penal, como conseqüência grave para a segurança e os direitos
fundamentais do homem”. (BITENCOURT, 2003. p. 82-83).

Nesta última teoria sobre a pena tenta-se aproveitar as duas anteriores, a do
retribucionismo no fato em que o delinqüente sofrerá um mal legal em retribuição
ao mal ilegal que praticou, a prisão, pois a sanção penal mesmo nos dias atuais tem
um caráter retribucionista, principalmente o defendido por Hegel, o da retribuição
jurídica, não apenas o mal pelo mal, como defende Kant, mas o mal justo, a pena,
para restaurar a justiça entre os demais membros da sociedade, e não os deixando com
a sensação de impunidade. Da teoria da prevenção geral Bruno, 1967, aproveita-se
o fator intimidador, inibindo futuros delinqüentes de praticar crimes, pelo medo de
sofrer uma sanção penal. Essa teoria age no psicológico dos pretensos delinqüentes
fazendo-os medir se a sua conduta socialmente reprovável compensará a sanção que
lhe será imposta por tal atitude.
Já a prevenção especial tem como seu ponto fundamental o de agir na pessoa
do delinqüente, ressocializando, reeducando o condenado para que possa voltar ao
convívio na sociedade, fazendo-o medir o mal que praticou com as conseqüências
advindas de sua conduta.
Todo o esforço leva a efeito para justificar a aplicação da pena,
encontra dificuldade em fundamentar o poder punitivo do
Estado e estabelecer os limites e suas conseqüências. Cada
uma das teorias da pena volta a sua visão unilateralmente para
determinado aspecto do direito penal. Levando-se em conta
que as argumentações anteriormente mencionadas não se
apresentam satisfatórias, quando isoladamente consideradas,
modernamente predomina o posicionamento teórico denominado
“unitário” ou “unificador” que, mediante uma combinação de
aspectos positivos das teorias anteriores, procura alcançar a
superação de seus aspectos negativos. Assim a pena justifica-se,
ao mesmo tempo, pela retribuição da culpabilidade do agente,
pela necessidade de promover sua ressocialização, bem como pela
intenção de prevenção geral, em sistema teórico complexo que
se identificou pela denominação de “teoria mista” (GALVÃO,
2004, p. 37),( grifo do autor).
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Pela complexidade de se explicar os fins da pena pelas teorias unitárias e de
forma satisfatória, surgiu a função unificadora que nada mais é do que uma reunião
dos pontos que melhor atenda os fins da pena encontrados nas teorias unitárias,
formando assim a teoria unificadora da pena.
3 TEORIAS DA DEFESA
As teorias de defesa sustentam posicionamentos doutrinários distintos. Em
suas últimas conseqüências, tratam os delinqüentes como seres inferiores às demais
pessoas do grupo social, e a pena é a instrumentalização e a proteção adequada à
ameaça que o delinqüente representa:
Sob o signo das teorias da defesa, podem ser agrupados
posicionamentos doutrinários que sustentam pontos de vistas
distintos. Em suas ultimas conseqüências, a idéia da defesa
pressupõe que o delinqüente é antropologicamente inferior aos
demais membros do grupo social. (GALVÃO, 2004, p. 30).

Tem como principais correntes das teorias de defesa, e principais idealizadores,
a defesa indireta de Giandomenico Romangnosi, defesa justa de Carrara e a defesa
social que relaciona o positivismo com a periculosidade do agente.
3.1 Defesa indireta
Para o idealizador desta teoria, Romagnosi, após a prática de um delito surge
para a sociedade o direito de punir o autor deste, como um meio necessário de prevenir
futuros delitos, agindo sobre a pessoa que o praticou, exercendo a sociedade desta
forma, com a punição do indivíduo, a defesa indireta. Galvão (2004) afirma:
A formulação de Romagnosi pressupõe que a pena possa conter
a prática de novos delitos. Para alcançar o objetivo de defesa,
a pena deve produzir repercussão no futuro do delinqüente,
influindo em seu ânimo. A finalidade da pena não é afligir o ser
humano, nem tão pouco satisfazer sentimento de vingança, mas
justificar um temor que impeça o indivíduo de, no futuro, voltar
a ofender a sociedade.( p. 31.)
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Essa teoria muito se aproxima da teoria especial da pena, agindo sobre o
indivíduo. A teoria de defesa indireta tem sua visão voltada para o futuro, desestimulando
o delinqüente a voltar a praticar novos delitos.
3.2 Defesa justa
Francesco Carrara foi o idealizador desta teoria que tem seu fundamento na
justiça. Para essa teoria, o direito penal só tem sua razão de existir se pautar pela
justiça. Nesse sentido, a aplicação da pena só encontra legitimidade quando e na medida
em que seja instrumento de defesa para a humanidade. Ssim Galvão (2004) afirma:
A legitimidade que a necessidade de defesa fornece ao direito
de castigar encontra limitação no exercício adequado da pena,
porque esse direito somente pode ser concebido, na medida em
que faça falta para a conservação dos direitos da humanidade.
Desta forma, a defesa realizada contra o delito somente se
concebe dentro dos limites que é considerado como justo.
(GALVÃO, 2004, p. 32.)

Do ponto de vista da defesa justa, a pena só encontra legitimidade se aplicada
de um limite considerado justo, somente poderá ser aplicada na medida para que se
alcance a conservação dos direitos da sociedade.
3.3 Defesa social
A defesa social parte da concepção de que o delito é um mal causado pelo
delinqüente em face da sociedade, e esta por ser organizada tem o direito de se defender
mediante a aplicação da pena. “A sociedade defende-se não da ofensa concretamente
individualizada, mas sim da repercussão social dessa ofensa.” (GALVÃO. 2004.p. 34)
Por meio da defesa social a sociedade tenta livrar-se de um mal a ela imposto pelo
delinqüente, tendo esta teoria como seu principal fundamento para a responsabilidade
penal, é que o homem vive em sociedade:
A perspectiva da defesa social abandona o princípio retributivo,
entendendo que o Estado deve lançar mão de muitos e vários
instrumentos na luta contra a criminalidade. Para essa doutrina, a
ordem jurídica deve orientar-se substancialmente pela finalidade
humanista de melhora da sociedade por meio da adaptação ou
socialização dos indivíduos. (GALVÃO. 2004.p. 34-35.)
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Para a teoria da justiça social a pena encontra legitimidade na proteção social, ou
seja, não têm esta nenhum fim retributivo, e sim o de viabilizar a vida em sociedade. A
pena neste sentido tem como finalidade à organização social, retirando os indivíduos
violadores das normas sociais do convívio desta, e os ressocializado para sua futura
reintegração.
4 INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DISCIPLINAR
DIFERENCIADO
A Constituição da República Federativa do Brasil é a lei maior do Estado, sendo
esta uma norma rígida e hierárquica, em relação às demais leis infraconstitucionais,
que são subordinadas àquela.
Partindo do preceito que a Constituição Federal é a lei maior de um Estado
democrático de direito, todas as outras leis ao serem criadas não podem contrariá-la,
material ou formalmente, para não padecerem de inconstitucionalidade.
A idéia de rigidez revela a chamada supremacia ou superlegalidade
constitucional, devendo todo o ordenamento jurídico conformarse com os preceitos da constituição, quer sobre o ponto de
vista formal (competência para edição de atos normativos e
observância do processo legislativo previsto para a elaboração
da norma jurídica), quer sobre o ponto de vista material
(adequação da norma aos princípios ou preceitos constitucionais).
( CARVALHO. 2006, p. 317).

O Regime Disciplinar Diferenciado é um absurdo jurídico, num primeiro
momento era formalmente inconstitucional, pois foi criado a partir de uma resolução
da autoridade penitenciária do estado de São Paulo, violando assim o princípio da
legalidade:
Caracterização da inobservância o princípio da legalidade:
STF – a inobservância do princípio da legalidade pressupõe
o reconhecimento de preceito de lei dispondo de determinada
forma e provimento em sentido diverso, ou, então, a inexistência
de base legal e, mesmo assim, a condenação a satisfazer o que
pleiteado” (2ª T. – agrag nº 147.203/SP – rel. Min. Marco Aurélio,
Diário da justiça, Seção I, 11 jun. 1993, p. 11.531).
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A secretaria penitenciária é um órgão vinculado ao poder executivo,
administrativo, poder este incompetente para legislar, sobre tudo em matérias penais
ou de execução penal, que é da alçada do poder legislativo federal, como é o caso da
resolução criadora do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).
Assim, o regime mais rigoroso de cumprimento de pena padece de
inconstitucionalidade desde seu nascimento. Com a promulgação da lei n. 10.792
de 1º de dezembro de 2003, que alterou o artigo 52 de lei 7.210/84, lei de execução,
inserindo no ordenamento pátrio o chamado Regime Disciplinar Diferenciado, ficou
sanada a inconstitucionalidade formal de tão horrendo sistema de cumprimento de
pena, pois esta lei alteradora foi editada em obediência aos critérios de formalidade
do procedimento legislativo constitucional. Este regime não poderá ser aplicado a
reeducando que praticou atos autorizadores de inclusão no RDD antes da entrada
em vigor da citada lei, ou seja, apenas na vigência da resolução da secretaria de
penitenciária do estado de São Paulo, pois nesta hipótese estará violando o princípio
da reserva legal previsto constitucionalmente:
Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, á liberdade,
à igualdade, à segurança e a propriedade, nos termos seguintes:
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena
sem prévia cominação legal;
Os princípios da reserva legal e da anterioridade no âmbito
penal (nullum crimen, nulla puena sine praevia lege) exigem
a existência de uma lei formal devidamente elaborada pelo
Poder Legislativo, por meio das regras de processo legislativo
constitucional (lex scripta); que a lei seja anterior ao fato
sancionado (lex previa); e, que a lei descreva especificamente
um fato determinado (lex certa). (MORAES, 2006. p. 218.)
(grifo do autor).

Assim, em obediência aos princípios da anterioridade da lei e da reserva legal,
não poderá ser submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado o reeducando que
praticou atos autorizadores da inclusão no citado regime antes da vigência da lei que
o inseriu no ordenamento pátrio, ou seja, no período em que este regime era apenas
previsto pela resolução do estado de São Paulo.
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4.1 Inconstitucionalidade material
A inconstitucionalidade material de uma lei se dá quando, no momento de
sua edição, esta não se orientar e respeitar princípios e garantias constitucionais, ou
ofender direitos humanos fundamentais.
A constitucionalidade de uma lei não se dá por apenas esta ter sido introduzida
no ordenamento jurídico por um processo legislativo constitucional. Pelo processo
legislativo constitucional a lei será formalmente constitucional, ou seja, constitucional
em sua elaboração. No entanto, para uma lei ser plenamente constitucional precisa
conter em seu texto uma constitucionalidade material, obedecendo todos princípios
e garantias bem como os Direitos Humanos Fundamentais. A lei que tiver seu texto
elaborado em desacordo com os princípios, direitos e garantias constitucionais
padecerá de inconstitucionalidade material:
O controle de constitucionalidade alcança também a garantia dos
direitos fundamentais constitucionalmente protegidos, os quais,
além de limitar o Estado, viabilizam o processo democrático,
preservando o Estado de Direito. Controlar a constitucionalidade
é, pois, verificar a adequação de uma lei ou de um ato normativo
com a constituição, nos seus aspectos formais e materiais.(
CARVALHO, 2006. p. 318.).

Sendo assim, nos tópicos abaixo demonstrar-se-á que a presunção de
constitucionalidade da Lei 10.792/2003 nos aspectos inerentes ao Regime Disciplinar
Diferenciado deve ceder diante da incompatibilidade axiológica da norma aos princípios
constitucionais que delineiam o perfil do cumprimento de pena no Brasil.
4.2 Inconstitucionalidade por violação aos princípios constitucionais e
direitos humanos fundamentais
No artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal está elencado o princípio da
dignidade da pessoa humana, pelo qual toda pessoa tem o direito de ser tratada e
deve tratar os seus semelhantes com respeito e dignidade, sendo este um dever não
só da pessoa humana, mas também do próprio Estado, pois o respeito à dignidade da
pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito:
A dignidade da pessoa humana, que a Constituição de 1988
inscreve como fundamento do estado, significa não só o
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reconhecimento do valor do homem em dimensão de liberdade,
como também de que o próprio estado se constrói com base nesse
princípio. O termo dignidade designa o respeito que merece
qualquer pessoa. (CARVALHO, 2006, p. 462).

Os direitos inerentes à dignidade são indissociáveis do ser humano, ou seja,
são irrenunciáveis e inalienáveis. Os reeducandos são seres humanos, pois esta
condição temporária não os torna em seres subumanos, conservando o direito de
ser tratado como um fim em si mesmo, e não como um mero objeto para a obtenção
de um resultado preestabelecido por terceiros. “A aplicação da pena não pode ser
considerada como um fim em si, mas como um instrumento de realização de objetivo
determinado”. (GALVÃO,2004, p. 14) O cumprimento de pena no RDD com o
isolamento do incluso como estabelecido, não só poderá ofendê-lo fisicamente, mas
também psicologicamente:
O conceito e o processo de execução, de modo algum, pode
arranhar a dignidade do homem, garantida contra qualquer
ofensa física ou moral. Lei que contrariasse esse estado,
indiscutivelmente seria inconstitucional. (MORAES, 2006,
p. 244.).

O sistema de cumprimento de pena mais rigoroso, RDD, foi criado com a
intenção de controlar rebeliões e isolar os criminosos considerados mais perigosos,
de modo que estes fiquem incomunicáveis, não podendo assim organizar ataques
criminosos de dentro do presídio.
Pelas péssimas condições dos presídios mantidos pelo Estado, sendo este incapaz
de evitar que os reeducandos organizem ataques de forma não abusiva, impedindo a
entrada de aparelho celular ou providenciando instalação de bloqueadores de sinal
nos presídios, preferem violar e atacar direitos fundamentais, até porque esta forma
repercute mais entre os cidadãos, encobrindo a incompetência dos governantes.
O legislador ordinário, ao criar o RDD, mostra mais uma vez a sua incompetência
e fragilidade diante dos problemas da nação, no afã de tentar equacionar o problema do
crime organizado, cujas ordens partem de dentro dos presídios, deixou de contemplar
os mais simples princípios constitucionais em vigor, inserindo no ordenamento pátrio
uma aberração jurídica.
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Mais uma vez, o legislador utiliza-se de um meio absolutamente ineficaz para
combater a criminalidade, cujas raízes, sabe-se, está na desigualdade social que ainda
reina no Brasil. Efetivamente, nos últimos anos têm-se visto várias leis criminais serem
apresentadas como um bálsamo para a questão da violência urbana e da segurança
pública, muitas delas com vícios formais graves e, principalmente, outros de natureza
material ou substancial, inclusive com mácula escancarada à Constituição Federal.
Infelizmente, percebe-se que entre os legisladores ordinários existe um mau
hábito de interpretar a Constituição Federal à luz da norma infraconstitucional, e
não o inverso, ou seja, interpretar a norma infraconstitucional à luz da Constituição
Federal. É por tal equívoco legislativo que o legislador, tendo uma visão medíocre
da Constituição Federal, consegue editar tão nefasta lei, como a que inseriu o RDD
no ordenamento jurídico pátrio.
Cotejando-se, portanto, o texto legal e a Constituição Federal, conclui-se com
absoluta tranqüilidade ser a lei n. 10.792 de 1º de dezembro de 2003, na parte que
se refere ao RDD flagrantemente inconstitucional, pois no Brasil não poderão ser
instituídas penas cruéis, artigo 5º, inciso XLVII, CF/88, assegurando-se aos presos
o respeito à integridade física e moral, artigo 5º,inciso XLIX e garantindo-se, ainda,
que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante,
artigo 5º, inciso III.
Tortura é qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos,
físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma
pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações
ou confissões: de castigá-la por atos que ela ou terceira pessoa
tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido; de intimidar
ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo
baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais
dores ou sofrimento são infligidos por funcionário público ou
outra pessoa no exercício de suas funções públicas, ou por
sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência.
(MORAES, 2006. p. 108 – 109).

Será que manter um homem solitariamente em uma cela por vinte e duas
horas diárias, durante trezentos e sessenta dias, ou mesmo por até um sexto da pena,
coaduna-se com aqueles dispositivos constitucionais? Ora, se o nosso atual sistema
carcerário, absolutamente degradante tal como hoje está concebido, já não permitindo a
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ressocialização do condenado, imagine o submetendo a estas condições de isolamento
quase total, atingindo a sua integridade física, moral e psicológica. É a consagração,
por lei, do regime da total e inexorável desesperança. Assim é que sob o pretexto de
combater o crime organizado instituiu-se método de aniquilamento de personalidades:
A idéia de proibição à aplicação de cruéis completa a previsão
constitucional que proíbe a tortura e o tratamento desumano e
degradante (CF, artigo 5º,III) e segue uma tendência do direito
penal moderno, como pode ser verificado, por exemplo, na
constituição italiana (artigo 27 – (...). “As penas não podem
comportar tratamentos contrários ao senso de humanidade e
devem visar à reeducação do condenado”). (MORAES, 2006.
p. 242.)

Manter um indivíduo nas condições estabelecidas pelo RDD será como
abandonar o texto constitucional, na parte em que este veda de forma categórica o
tratamento desumano e cruel, pois não há nada mais cruel do que ficar isolado de
tudo e de todos, ficando à margem da sociedade, inclusive da sociedade carcerária
da qual faz parte temporariamente.
A pena em total isolamento não atenderá às suas funções, como a função de
prevenção geral ou especial. Como a pena aplicada a um reeducando isolado do
mundo e o mundo isolado deste, poderá intimidar os pretensos criminosos, estes nem
sabem quem são ou como os inclusos em tão perverso regime são tratados, salvo
raríssimas exceções, que a todo o momento estão sendo mostrados na mídia como
um troféu, símbolo da imaginária eficácia do sistema prisional. Como poderá um ser
sensível isolado, sem perspectiva de nenhum benefício, sendo tratado de forma tão
brutal, capaz de atender as expectativas da função especial da pena e ressocializar-se?
Com o advento do RDD, estará institucionalizando novamente no país o
sistema retribucionista, que a muito foi abolido do sistema penitenciário pátrio. Estará
retrocedendo muito no tempo pelos idos de 1776, origem do sistema pensilvânico ou
celular. “A primeira prisão Norte-Americana foi construída pelos quacres em Walnut
Street Jail, em 1776”.( BITENCOURT, 2003, p. 92.). Por esse sistema, os reeducandos
eram mantidos presos e isolados até que se recuperassem, o que raramente ocorria.
Uma questão importante é analisar se a pena em tão rigoroso regime de cumprimento
vai se adequar ao princípio da humanidade das penas, posto que determinando a
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inclusão do reeducando a tão severas condições de cumprimento da pena, cabe o
questionamento se tal regime é compatível com a dignidade da pessoa humana,
canone constitucional inafastável?
A grande questão é saber se o Regime Disciplinar Diferenciado e todo o
endurecimento do sistema do cárcere duro, trazido com ele na execução da pena,
resiste se oposto ao princípio da humanidade das penas.
A própria pena privativa de liberdade já é uma desumanidade no sentido de
que não produz os efeitos práticos desejados de prevenção especial, em relação ao
infrator, e tendo pouco efeito no campo da prevenção geral, em relação à comunidade.
Em que pese à força dos argumentos acima não se pode deixar de reconhecer a
pena restritiva de liberdade pelo menos em sua existência fática, posto que, se não é
a melhor alternativa para a ressocialização do criminoso, também não se pode exigir
a sua abolição, posto que, certa ou equivocada é uma realidade constitucional no
Brasil, cabendo analisar quando a pena privativa de liberdade deixa de ter a natureza
preventiva, geral ou especial, passando para a vingança estatal, em desrespeito ao
princípio da dignidade da pessoa humana e da humanidade penal.
O RDD também afronta a Constituição, agora em seu artigo 5º,inciso XLVI,
que trata da individualização da pena. Não se olvide que a individualização da pena
engloba, não somente a aplicação da pena propriamente dita, mas também a sua
posterior execução, com a garantia, por exemplo, da progressão de regime.
Pelo princípio da individualização não poderá dois ou mais indivíduos que
cometeram ilícitos diferentes com culpabilidade distintas, sofrerem a mesma punição.
Ou seja, dois indivíduos que praticaram crimes diferentes com penas diferentes, não
poderão ser incluídos no mesmo regime de cumprimento de pena e pelo mesmo
período, ou seja, no Regime Disciplinar Diferenciado.
Observa-se que o artigo 59 do Código Penal, que estabelece as
balizas para a aplicação da pena, prevê expressamente que o Juiz
sentenciante deve prescrever o regime inicial de cumprimento
da pena privativa de liberdade, o que indica induvidosamente
que o regime de cumprimento da pena é parte integrante do
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conceito de individualização da pena, como poderá um juiz
já na sentença incluir o reeducando no RDD, pois este nem é
previsto no Código Penal.

Não poderá o reeducando ser submetido a um regime de cumprimento de pena
no qual não terá a possibilidade de progressão de regime, eliminando assim qualquer
esperança de benefício, que é o elemento mais importante da função especial da pena,
é essa esperança incutida no reeducando que faz ele refletir sobre a sua condição,
e avaliar, pesar suas atitudes e orientá-las no rumo de merecer os benefícios da
progressão, que é garantido constitucionalmente:
Inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º, da lei
nº 8.072/90: em novo julgamento, a composição atual do
Supremo Tribunal Federal, por seis votos a cinco, declarou
a inconstitucionalidade do § 1º, do art 2º, da lei 8.072/90 (lei
dos crimes Hediondos), que veda a progressão de regime para
condenados por crimes Hediondos ou assemelhados. A favor
do novo posicionamento, votaram os ministros Marco Aurélio,
Carlos Ayres Brito, Gilmar Mendes, Cezar Peluso, Eros Grau
e Sepúlveda Pertence; enquanto os ministros Carlos Veloso,
Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Celso de Melo e Nelson Jobim
mantiveram o anterior posicionamento da corte, no sentido da
constitucionalidade do referido preceito (STF – pleno – HC
nº 82.959/SP – rel. min. Marco Aurélio, decisão: 23-2-2006)
conferir ainda: STF – HC nº 88.183- 1/DF – rel. Min. Marco
Aurélio, diário da justiça, seção I, 27 mar. 2006, p. 7.

A progressão é um estímulo e um direito do reeducando, até mesmo dos
condenados por crimes hediondos, como decisão favorável do STF acima transcrita,
fazendo este mudar suas atitudes para ser merecedor de condições melhores, fazendo
assim cumprir a função especial da pena.
4.3 Inconstitucionalidade na forma de inclusão no Regime Disciplinar
Diferenciado
Outra irregularidade cometida pela lei criadora do RDD é a possibilidade de
inclusão do detento provisório. Como poderá incluir um detento provisório, que
tem presunção de inocência, leia-se aqueles ainda sem uma condenação definitiva e,
portanto, presumivelmente não culpados, segundo a Carta Magna, encontrando-se
nesta condição por uma medida cautelar, o tão rigoroso regime de cumprimento de
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pena? A possibilidade de inclusão provisória no Regime Disciplinar Diferenciado
esta prevista no artigo 60 da Lei de Execução Penal, que autoriza a inclusão do
detento pelo período de dez dias, por decreto da autoridade administrativa ou por
interesse da averiguação dos fatos, neste caso sempre dependerá de despacho judicial
fundamentado:
De acordo com o artigo 9º da declaração dos direitos do homem
e do cidadão, de 1789, toda pessoa se presume inocente até que
tenha sido declarado culpada, preceito reiterado no artigo 26 da
declaração Americana dos Direitos e Deveres, de 2-5-1948, e
no artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
da ONU. Nesses termos, haveria uma presunção e inocência do
acusado da prática de uma infração penal até que uma sentença
penal irrecorrível o declarasse culpado. (MIRABETE, 2005,
p. 44 – 45).

Pelo princípio ora exposto, como poderá um detento que até o momento, pela
Magna Carta, presumivelmente inocente, ser incluído em um sistema tão rigoroso de
cumprimento de pena, sistema esse que não poderá ser aplicado nem a reeducando já
com sentença penal condenatória irrecorrível, quanto mais a um provável não culpado.
Poderá o RDD abrigar reeducando ou detentos provisórios, nacionais ou
estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento
penal ou da sociedade.
O que poderá ser entendido por alto risco para o estabelecimento penal ou para
a sociedade, como será os critérios de avaliação deste alto risco? Mais uma vez a
lei criadora do RDD é inconstitucional, desta vez por omissão, não poderia uma lei
que cria tão rigoroso sistema de cumprimento de pena ser omissa quanto a motivos
autorizadores da inclusão do reeducando, como ocorre ao deixar ao arbítrio de um
juiz esta análise.
Também poderá ser incluso no RDD o reeducando provisório ou o condenado
sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer
título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando. O que seriam mesmo “fundadas
suspeitas?” Afinal, a presunção constitucional não é a de não-culpabilidade? E o que
seria mesmo uma “organização criminosa?” Como se sabe, não há no Brasil uma
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lei que traga tal definição, ferindo-se, destarte, o princípio da legalidade, também de
índole constitucional.
Com o advento da teoria da tipicidade, o princípio da reserva legal ganhou
muito de técnica. Tipo é fato que amolda à conduta criminosa descrita pelo legislador.
É necessário que o tipo (conjuntos de elementos descritivos do crime contido na lei)
tenha sido definido antes da prática delituosa. (MORAES, 2006,p. 219.).
Como poderá um reeducando ou mesmo acautelado ser incluso no RDD por
um tipo vago, sem definição, como “alto risco para o sistema penitenciário” ou para a
sociedade, ou apresente “fundada suspeita de envolvimento em quadrilha ou bando”,
o tipo incriminador exige termos precisos e definidos:
O tipo legal é um dos postulados básicos do princípio da reserva
legal. Na medida em que a Constituição brasileira consagra
expressamente o princípio de que “não há crime sem lei anterior
que o defina, nem pena sem prévia cominação legal” ( artigo 5º,
XXXIX), fica outorga á lei a relevante tarefa de definir, isto é,
descrever os crimes. De fato, não cabe à lei proibir genericamente
os delitos, senão descrevê-los de forma detalhada, delimitando,
em termos precisos, o que o ordenamento entende por fato
criminoso. (CAPEZ, 2003, p.172-173.)

Outra irregularidade da lei do RDD é possibilidade de inclusão do estrangeiro
no regime mais rigoroso de cumprimento de pena, está prevista apenas no parágrafo
1º, do artigo 52, da lei de execução penal, e não nas outras hipóteses que prevêem a
inclusão de nacionais. Pelo estabelecido no artigo 5º do Código Penal, aplica-se a lei
brasileira a todos os crimes cometidos no território nacional. Artigo 5º. Aplica-se a
lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional,
ao crime cometido no território nacional.
Como as hipóteses de inclusão no RDD são averiguadas nos presídios, e por
isso no território nacional, esse privilégio concedido aos estrangeiros, viola o princípio
da igualdade. Pelo princípio da igualdade estabelecido no artigo 5º da Constituição
Federal, todos devem se tratados igualmente:
Artigo 5º todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros
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residentes no país a inviolabilidade de direito à vida, à liberdade,
à igualdade, á segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
O legislador, no exercício de sua função constitucional de edição
normativa, não poderá afastar-se do princípio da igualdade, sob
pena de flagrante inconstitucionalidade. Assim, normas que criem
diferenças abusivas, arbitrárias, sem qualquer finalidade lícita,
serão incompatíveis com a Constituição Federal. (MORAES,
2006, p. 87.).

O Regime Disciplinar Diferenciado também viola outro direito garantido pela
constituição, que é o direito de assistência da família e do advogado, o artigo 5º LXIII
da CF, traz expresso em seu texto a seguinte redação; “o preso será informado de seus
direitos, dentre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada à assistência
da família e de seu advogado”.
Para completar a lei n.10.792, de 1° de dezembro de 2003, em seu artigo 5º traz
mais uma aberração jurídica, diz que os Estados membros e o Distrito Federal poderão
regulamentar o Regime Disciplinar Diferenciado, e no inciso IV do dispositivo acima
citado, poderão estes também disciplinar o cadastramento e agendamento prévio de
entrevista com advogado legalmente constituído, este artigo ora em comento não
contraria só a constituição, mas também com o artigo 7º inciso III da lei n. 8.906 de 4
de julho de 1994, que estabelece ser direito do advogado comunicar-se reservadamente
com seu cliente mesmo sem procuração, onde este se achar preso.
Uma lei infraconstitucional não poderá limitar direitos garantidos
constitucionalmente, como o que faz a lei criadora do RDD. O direito de assistência
familiar é mais do que um direito, esta assistência é indispensável para ressocialização
do reeducando, que é fim previsto pela constituição à sanção penal. Não poderá
também a lei restringir o acesso do advogado a seu cliente, sendo este um direito do
reeducando e também do advogado legalmente constituído.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após as análises feitas, tomando como base de apoio as teorias absolutas e
relativas da pena, bem como a análise dos princípios constitucionais orientadores da
pena e as formas de inclusão do reeducando no Regime Disciplinar Diferenciado,
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assim como as condições de cumprimento de pena em tal regime, conclui-se pela
sua flagrante inconstitucionalidade.
O Regime Disciplinar Diferenciado não se apóia em nem uma das teorias da
pena, salvo na do retribucionismo idealizada por Kant, pois este regime apenas retribui
o mal com o mal. Não há no Regime Disciplinar Diferenciado ligação nem mesmo
com a teoria retribucionista de Hegel, pois neste regime não se encontra justiça, que
é a base desta teoria retribucionista. Analisando o Regime Disciplinar Diferenciado
e as teorias relativas da pena é que se encontra maior ilegalidade deste regime. O
reeducando incluído neste regime isolado do mundo não poderá, por meio de sua
pena, intimidar, desestimular futuros autores de crimes. Como poderia ser feita esta
intimidação se a população não sabe quem são nem como são tratados os inclusos
desse regime tão rigoroso, vivendo à margem da sociedade, salvo raras exceções.
Pelas teorias especiais da pena é que o Regime Disciplinar Diferenciado se
mostra evidentemente inconstitucional, pois essa teoria da sanção penal recai sobre
o próprio reeducando para ressocializá-lo, fazer com que este reeducando, depois de
cumprida a sua pena, volte ao convívio social. Mas como um ser tão sensível, não
acostumado com o isolamento, pode se ressocializar, vivendo isolado de tudo e de
todos, tratado como um animal jogado dentro de uma cela. Um ser humano vivendo
nestas condições, ao invés de ressocializar-se, irá definhar tanto fisicamente quanto
psicologicamente.
Se não bastasse o Regime Disciplinar Diferenciado posto em confronto com
princípios constitucionais, este mostra ainda mais frágil legalmente. Um regime de
cumprimento de pena que restringe a tal ponto os direitos do reeducando afronta o
princípio da dignidade da pessoa humana.
O Regime Disciplinar Diferenciado viola outros princípios garantidos
constitucionalmente, como o da individualização da pena, na qual delinqüentes
diferentes não podem sofrer a mesma sanção penal e nas mesmas condições.
Viola também o da proporcionalidade da pena e o da humanidade, pelos quais
a pena deve ser aplicada proporcionalmente a cada reeducando na medida de sua
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culpabilidade e ser executada com humanidade respeitando os seres humanos que
são. O princípio da legalidade e o da reserva legal são frontalmente atacados por
esse regime, principalmente no ponto da inclusão, pois muitos tipos que autorizam
a inclusão são vagos, não descrevem minuciosamente a conduta como é regra nas
ciências criminais.
Outro abuso cometido pelo Regime Disciplinar Diferenciado é a violação dos
direitos dos reeducandos, alguns garantidos constitucionalmente como a vedação da
tortura, tratamento desumano e degradante. Não há nada mais tortuoso, degradante
e desumano do que ficar isolado de tudo por muito tempo, como ocorre no regime
ora estudado, pois o ser humano é um ser social por natureza.
Outro direito violado pelo Regime Disciplinar Diferenciado é a restrição de
visitas de familiares e advogados. Pelo acima exposto ficou demonstrado que o
Regime Disciplinar Diferenciado contraria leis e a própria Constituição Federal.
O problema da criminalidade não reside na falta de penas duras cruéis, e sim
na falta de uma política de desenvolvimento humano realmente eficiente capaz de
tirar os jovens do caminho do crime e os encaminhar para uma vida digna.
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A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA NO CASO DO USUÁRIO DE DROGAS
THE (IN)CONSTITUTIONALITY OF COMPULSORY ADMISSION IN
THE CASE OF DRUG USER
Bruno Brandão Bencio*
RESUMO: O presente artigo científico trata sobre o estudo da constitucionalidade da medida estatal
de internação compulsória contida na Lei 10.216/01, mais especificamente no caso do usuário de
drogas. Busca-se saber se esta medida estatal estaria violando determinados princípios constitucionais,
observando os aspectos legais e de execução da lei de uma forma geral para também definir parâmetros
de procedimentos para a internação compulsória em concordância com a referida norma. Este trabalho
tem natureza qualitativa e a pesquisa foi bibliográfica e exploratória, com enfoque no livro de Edilsom
Pereira de Farias (2000) que permitiu concluir que a questão da internação compulsória no contexto
constitucional brasileiro só poderia ser resolvida com a ponderação de princípios em conflito e a máxima
da proporcionalidade.
Palavras-chave: Constitucionalidade. Internação Compulsória. Dependente Químico.
ABSTRACT: The present scientific article deals with the study of the constitutionality of the state
measure of compulsory admission in the case of drugs user, contained in the Law 10.216/01. It is
sought to know if this legal measure would be violating certain constitutional principles, observing the
legal aspects and execution of the Law in a general way to also define parameters of procedures to the
compulsory admission in agreement with the referred rule. This work has qualitative nature and the
research was bibliographic and exploratory, focusing on the book of Edilsom Pereira de Farias (2000)
which allowed to conclude that the compulsory admission question in the Brazilian constitutional
context could only be solved with the weighting of principles in conflict and with the application of
the maximum of proportionality.
Keywords: Constitutionality. Compulsory Admission. Chemical Dependent.

1 INTRODUÇÃO
A questão da dependência química e do uso de drogas sempre trouxeram
graves consequências para o Estado e a sociedade, principalmente no setor da saúde
pública, e com o passar do tempo e o desenvolvimento de drogas muito mais viciantes
e letais à saúde humana, houve um crescimento dos gastos públicos com tratamentos
médicos e internações psiquiátricas para tratar dos dependentes químicos.
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O problema está no contexto desta internação já que muitas vezes é feita sem
o consetimento do paciente e acaba por infringir a liberdade individual de escolha
de cada indivíduo, sem muitas vezes surtir efeito já que o paciente desde o princípio
não queria o tratamento.
Outra contróversia sobre o tema é a relação do usuário de drogas com o transtorno
mental que é tratado na Lei 10.216/01 na qual é o enfoque deste presente trabalho,
onde se busca entender o processo de internação atraves da análise de seus artigos.
Por fim, analisa-se a lei sob um prisma constitucional e de seus princípios,
principalmente o da dignidade da pessoa humana, da liberdade e os direitos e garantias
fundamentais para se concluir sobre a constitucionalidade ou não da internação
compulsória no caso do usuário de drogas.
Assim este trabalho objetiva demonstrar se há realmente a necessidade e a
constitucionalidade desta política do Estado para solucionar um problema de saúde
pública que seria o tratamento de adictos em uso de drogas que acabam pondo em
risco suas vidas, além de se discutir a necessidade de uma legislação mais específica
para a internação do usuário de drogas com mais detalhes sobre os procedimentos
de internação e a possibilidade de se implantar outras alternativas de tratamento do
que a realizada pelo atual sistema brasileiro para se buscar mais eficácia e aceitação
por parte dos usuários.
2 INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA: ASPECTOS HISTÓRICOS E
LEGISLAÇÃO
Os primeiros relatos que se tem sobre a internação compulsória são os descritos
por Foucault (1972), na Idade Média, em que esse tipo de procedimento era utilizado
para isolar totalmente os portadores de doenças contagiosas como a lepra. Entretanto se
estava mais preucupado com a segurança dos indivíduos saudáveis do que propriamente
com a cura destes doentes, causando uma separação social muito grande naquela época
que ficou mais evidente quando os leprosos voltaram às cidades com a diminuição
dos casos da doença após o fim das Cruzadas e devido ao próprio isolamento fruto
da internação compulsória, como descreve Foucault (1972, p.9):
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A lepra se retira, deixando sem utilidade esses lugares obscuros
e esses ritos que não estavam destinados a suprimi-la, mas sim a
mantê-la a uma distância sacramentada, a fixa-la numa exaltação
inversa. Aquilo que sem dúvida vai permanecer por muito mais
tempo que a lepra, e que se manterá ainda numa época em que, há
anos, os leprosários estavam vazios, são os valores e as imagens
que tinham aderido à personagem do leproso; é o snetido dessa
exclusão, a importância no grupo social dessa figura insistente
e temida que não se põe de lado sem se traçar à sua volta um
círculo sagrado.

Posteriormente também é exposto por Foucault (1972) que, com o quase
exaurimento da lepra, as pessoas portadoras de doenças venéreas (doenças
sexualmente transmissíveis) passaram a ser o alvo das internações compulsórias,
e mais tarde, no final da Idade Média essa forma de segregação foi direcionada para
um novo grupo, só que estes bem mais discriminados pela sociedade. Os loucos,
como eram denominados, eram tratados como marginais assim como prostitutas,
desempregados e vagabundos e juntamente com estes eram internados para não
atrapalharem as pretensões de crescimento econômico da sociedade. Além disso,
os loucos recebiam punições maiores do que os outros segregados já descritos
aqui anteriormente, pois a loucura surge como um fato novo em que muitos não
compreendiam a causa, assim o medo do desconhecido fez com que a sociedade
impusesse à essas pessoas medidas irracionais que em nada modificavam a situação
deles, apenas se tentava tirá-los do meio social.
Acontece de alguns loucos serem chicoteados publicamente, e
que no decorrer de uma espécie de jogo eles fossem a seguir
perseguidos numa corrida simulada e escorraçados da ciadade a
bastonadas. Outro signos de que a partida dos loucos se inscrevia
entre exílios rituais.(FOUCAULT, 1972, p.16).

Só a partir do fim do século XVIII que a loucura passou a ser vista como
uma doença mental com o desenvolvimento do estudo da psiquiatria, e no século
XIX o louco, em alguns lugares do mundo, já recebia tratamento especializado com
médicos. Assim começou a se construir centros de tratamentos que dariam forma
aos asilos e manicômios futuramente, porém a regulamentação dessas internações
compulsórias só aconteceu na França em 1838 com a criação de uma lei que
normatizava a internação do louco.
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2.1 A LEI FRANCESA DE 1838
A Lei francesa de 30 de junho de 1838 foi um grande passo para o
desenvolvimento da internação compulsória e o tratamento dos doentes mentais, Britto
(2004) coerentemente afirma que ela foi criada num contexto pós-revolucionário com
a constituição da psiquiatria como uma ciência, dessa forma se foi necessário uma
regulamentação pelo Estado da situação jurídica dos internados para que os direitos
dos doentes mentais fossem protegidos e acima de tudo, tratados como deveriam ser,
isto é, não se buscava mais somente a retirada dessas pessoas do meio social, como
forma de penalizá-los por serem assim, como se fosse uma questão de escolha deles.
Foi justamente com o desenvolvimento da psiquiatria que se entendeu que
tudo aquilo era essencialmente um problema de saúde pública, e não de segurança
pública, por isso uma das inovações que essa lei trouxe foi a busca do tratamento
médico direto para com essas pessoas e a diferenciação dos loucos dos demais que
tinham o mesmo status social que estes em épocas anteriores à criação desta lei
(bandidos, prostitutas, assassinos, vagabundos) já que os loucos eram encaminhados
aos mesmo estabelecimentos que essas pessoas e a inovadora lei determinou que os
doentes mentais fossem tratados separadamente dos demais.
Assim foram criados os primeiros asilos, na qual contemplava a construção e
organização dos estabelecimentos de internação, descrevendo como eles deveriam
ser e como se instrumentalizariam. O reconhecimento dos doentes mentais por
parte do Estado foi um importante passo no densenvolvimento da assistência à estas
pessoas, e em consequência disso, o Estado tomou para si a responsabilidade sobre
os alienados, regulamentando a guarda de seus bens e seu cuidado enquanto estivesse
nos hospitais psiquiátricos.
Como bem explicita Britto (2004), outra mudança trazida pela lei foi a
importância da figura do médico, já que o louco agora seria tratado como um doente.
A lei exigia um laudo médico que identificasse a doença mental ou não do paciente
tanto para sua internação como para sua alta, além disso, eram exigidos outros
documentos para sua entrada e saída, como por exemplo, a autorização do prefeito
do estabelecimento que era a autoridade pública dotada da função de gerir e dirigir
os estabelecimentos psiquiátricos e que tinha o poder de vetar a solicitação familiar
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para a soltura do paciente se o médico o alertasse do perigo que o paciente poderia
causar ao meio social por causa de sua doença mental ou também poderia ordenar
a entrada de um paciente pelo mesmo motivo da segurança social. Portanto ainda
se observa um certo controle do Estado sobre os estabelecimentos de internação
compulsória atravês da figura deste prefeito.
E foi nesse contexto social pioneiro que se desenvolveu o estudo sobre as
doenças mentais e se abriu espaços para o maior entendimento e discussão sobre as
internações compulsórias e a forma de como ela deveria se proceder e isso se deve
muito à criação da Lei francesa de 1838 que serviu como base para a criação de várias
outras leis ao redor do mundo que tratavam sobre a internação psiquiátrica e o seu
funcionamento, como afirma Reanata Corrêa Britto (2004, p.27):
A lei francesa de 1838 sobre os alienados exerceu um papel de
grande importância na história e no desenvolvimento da psiquiatria.
As determinações presentes em seu texto fundamentaram em
grande parte a prática psiquiátrica e influenciaram a constituição
das leis de diversos países ocidentais. Sua formulação ocorreu
no contexto pós-revolucionário e seu texto foi diretamente
influenciado pelas concepções alienistas da época. A construção
desse modelo e dessa crença no tratamento baseado em internação
hospitalar estruturada na época da constituição da psiquiatria
enquanto ciência foi fortalecida pela legislação referente. Embora
tenha sofrido questionamentos, tal modelo ainda encontra-se
presente nos dias atuais.

2.2 A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ACERCA DA INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA
O primeiro dispositivo normativo brasileiro a tratar da internação compulsória
foi o Decreto nº 1.132 de 1903 em que sofreu grande influência da Lei francesa de
1838, porém se mostrou mais precário em termos de proteção e respeito aos direitos
dos alienados, conquanto, foi o marco inicial da regulamentação da internação
compulsória no Brasil.
O decreto nº 1.132 de 22 de dezembro de 1903 que reorganiza a
assistência à alienados foi a primeira lei nacional que abordou a
questão dos alienados. Era composto por 23 artigos que tratavam
dos motivos que determinam a internação e dos procedimentos
necessários para realização da mesma; da guarda dos bens
dos alienados; da possibilidade de alta; da proibição em se
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manter alienados em cadeias públicas; da inspeção dos asilos
feita por comissão a mando do ministro da justiça e negócios
interiores; das condições necessárias para o funcionamento do
asilo; do pagamento das diárias dos doentes; da composição dos
trabalhadores do Hospício Nacional e das colônias de alienados;
da penalidade pelo descumprimento da lei. (BRITO, 2004, p.70).

Na obra de Brito (2004) também está descrito que esse decreto determinava a
internação de pessoas com problemas mentais que ofericiam algum risco às pessoas
e/ou à sua prórpia vida, porém, diferentemente da Lei francesa de 1838, para ser
internado não era requisitado o laudo médico, este só era solicitado após a internação
do paciente, ou seja, bastava que ficasse comprovado o risco que o alienado oferecia
à segurança social para que ele fosse internado e somente depois seria feito o laudo
médico apenas para comprovar essa situação, e o Estado ou qualquer terceiro, não
importando ser parente ou não, poderia requerer a internação de uma pessoa por
motivos de riscos à segurança social e somente este terceiro e o Poder Público
poderiam autorizar a saída do paciente, ou seja, o que se vê é uma preucupação
maior em limpar da sociedade aquelas pessoas com problemas mentais enquanto o
seu tratamento ficavam em segundo plano.
No dia 25 de novembro de 1938 foi criado o Decreto nº 891 que autorizava
a internação compulsória do dependente químico, e determinava em que casos a
internação compulsória no caso de dependentes químicos deveria ser aplicada, este
decreto está em vigor e descreve a internação nos seus artigos 27,28 e 29:
Art. 27 A toxicomania ou a intoxicação habitual, por substâncias
entorpecentes, é considerada doença de notificação compulsória,
em caráter reservado, à autoridade sanitária local.
Art. 28 Não é permitido o tratamento de toxicômanos em
domicílio.
Art. 29 Os toxicômanos ou os intoxicados habituais, por
entorpecentes, por inebriantes em geral ou bebidas alcoólicas,
são passíveis de internação obrigatória ou facultativa por tempo
determinado ou não.
§1º A internação obrigatória se dará, nos casos de toxicomania por
entorpecentes ou nos outros casos, quando provada à necessidade
de tratamento adequado ao enfermo, ou for conveniente à ordem
pública. Essa internação se verificará mediante representação da
autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, só
se tornando efetiva após decisão judicial (BRASIL, 1938, p.1).
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Um pouco antes à essa norma foi criado o Decreto nº 24.559/1934 que substituiu
o Decreto nº 1.132/1.903. Como afirma Britto (2004), este dispositivo normativo
era composto por 34 artigos que trouxeram algumas mudanças para a internação
compulsória no Brasil, uma delas e talvez a mais importante, foi a criação de um
Conselho de Proteção aos Psicopatas que desenvolvia atividades de proteção e
assistência ao psicopata e também desenvolvia estudos para entender os problemas
sociais da psicopatia, além disso o Conselho servia como um vínculo entre a psiquiatria,
a justiça e os toxicómanos que segundo o decreto, poderiam ser internados por
odem judicial, requisição da autoridade policial, à pedido do próprio paciente ou por
solicitação de parente até o 4º grau.
Assim se verifica uma preocupação maior com os direitos do louco com a
criação desse novo decreto e isso fica mais evidente em seu artigo 3º em que estabelece
a prevenção e a proteção legal da situação do paciente sob as normas da psiquiatria
e da medicina social, ou seja, o Estado agora se preocupa não somente em tirar os
loucos da sociedade, mas, além disso, fornecer um tratamento médico adequado para
que posteriormente os doentes mentais possam viver em sociedade.
Art. 3º A proteção legal e a prevenção a que se refere o art.1º
dêste decreto, obedecerão aos modernos preceitos da psiquiatria
e da medicina social.
§ 1º Os psicopatas deverão ser mantidos em estabelecimentos
psiquiátricos públicos ou particulares, ou assistência heterofamiliar do Estado ou em domicílio, da própria familia ou,
de outra, sempre que neste lhes puderem ser ministrados os
necessários cuidados.
§ 2º Os menores anormais somente poderão ser recebidos em
estabelecimentos psiquiátricos a êles destinados ou em secções
especiais dos demais estabelecimentos especiais dos demais
estabelecimentos dêsse gênero.
§ 3º Não é permitido manter doentes com disturbios mentais
em hospitais de clínica geral a não ser nas secções especiais de
que trata o parágrafo único do art. 4º.
§ 4º Não é permitido conservar mais de três doentes mentais
em um domicílio, observando-se, porém, o disposto no art. 10.
§ 5º Podem ser admitidos nos estabelecimentos psiquiátricos os
toxicômanos e os intoxicados por substâncias de ação analgésica
ou entorpecente por bebidas inebriantes, particularmente as
alcoólicas. (BRASIL, 1934, p.1).
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Mesmo com essa evolução no tratamento dos doentes mentais, o Estado ainda
execia um controle social numa tentativa de manter a ordem pública através das
internações compulsórias e esse controle ficou bem evidente, como demonstra Britto
(2004), com o advento do regime militar, entre os anos de 1934 à 1989, em que o
governou patrocinou a criação de grandes hospitais psiquiátricos particulares com
o fim de tirar do meio social aquelas pessoas que eram contrárias às pretenções do
governo e que onde, após o fim do regime, ficou evidente que muitos pacientes não
eram tratados de forma adequada como determinava o Decreto nº 24.559/1934 já
que se havia registros de maus-tratos e até de mortes de alguns pacientes sem clara
explicação sobre a causa dessas mortes.
E essa irregularidade legal e de execução no tratamento dos doentes mentais
por parte do Poder Público foi o motivo da criação do Projeto de Lei nº 3.657 de
1989, feito pelo deputado Paulo Delgado que tinha como objetivo principal extinguir
os manicômios e reformular o tratamento psiquiátrico no Brasil.
Porém com a pressão dos grandes empresários donos dos manicômios que
enriqueceram com o patrocínio do governo na criação desses estabelecimentos, o
projeto de lei tramitou morosamente durante quase 12 anos até que se tornasse a
Lei nº 10.216 em 2001, só que com algumas alterações sobre a redação originária
em que foi feita pelo deputado Paulo Delgado, uma dessas alterações foi a retirada
da extinção dos manicômios por jogo de interesses entre políticos e os empresários
donos dos manicômios.
Mesmo assim a nova lei trouxe consideráveis reformas no tratamento e assistência
ao doente mental e dependente químico que será exposto mais adiante em um capítulo
específico, e também sofreu grande influência da Lei nº 180 da Itália, sendo um marco
para a legislação brasileira, pois representou uma reforma na internação psiquiátrica.
3 A LEI 10.216/01: ANÁLISE E SUA APLICAÇÃO
A Lei nº 10.216/01 foi criada com base na Lei nº 180 aprovada em 1978 na Itália,
essa lei italiana tinha como finalidade substituir a internação em instituçõs terapêuticas
por tratamentos sanitários em hospitais gerais com alas separadas para esse tipo de
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tratamento e de caráter voluntário, e o paciente só seria submetido ao tratamento
sanitário obrigatório (TSO) se estivesse em situação de crise e urgência e isso fosse
certificado pelo médico local e autorizado o tratamento por decreto do prefeito na figura
de autoridade sanitária local, esses tratamentos sanitários obrigatórios tinham duração
limitada e eram supervisionados pelo governo e pelos órgãos hospitalares através de
seus funcionários, sem que se deixasse de respeitar os direitos civis e a dignidade da
pessoa humana.
ARTIGO 1. Controles e tratamentos sanitários voluntários e
obrigatórios
§1 Os controles e os tratamentos são voluntários.
§2 Nos casos desta lei e naqueles expressamente previstos por
leis do Estado, podem ser dispostos pela autoridade controles
e tratamentos sanitários obrigatórios (TSOs), respeitando-se a
dignidade da pessoa e os direitos civis e políticos garantidos pela
constituição, compreendido na medida do possível o direito à
livre escolha do medico e do local de tratamento.
§3 Os controles e os TSOS a cargo do Estado e das instituições
publicas são efetuadas pelos órgãos sanitários públicos territoriais
e, nos casos de necessidade de internação, nas estruturas
hospitalares publicas ou conveniadas.
§4 Aquele que é submetido ao TSO tem o direito de, no decorrer
do mesmo, se comunicar com quem julgar oportuno.
§5 Os controles e os TSOs citados nos parágrafos precedentes
devem ser acompanhadas de iniciativas voltadas a assegurar o
consenso e a participação de quem é a estes submetido.
§6 Os controles e os TSOs são estabelecidos por decreto do
prefeito, na sua qualidade de autoridade sanitária local, sob o
parecer de um medico.
ARTIGO 2 Controles e TSOs para doença mental
§1 As medidas citadas no 2° parágrafo do artigo precedente podem
ser estabelecidas para as pessoas acometidas de doenças mentais.
§2 Nos casos mencionados no parágrafo precedente, a proposta
de TSO pode prever que os cuidados sejam prestados em regime
de internação hospitalar somente se exibirem alterações psíquicas
tais que requeiram intervenções terapêuticas urgentes, se as
medidas não forem aceitas pelo enfermo e se não existirem as
condições e as circunstancias que permitam adotar medidas
sanitárias extra-hospitalares oportunas e apropriadas.
§3 O decreto que determina o TSO em regime de internação
hospitalar deve ser precedido da ratificação do parecer citado
no ultimo parágrafo do artigo 1, por parte de um medico da
estrutura sanitária publica, e deve ser justificado segundo o que
está previsto no parágrafo precedente.( ITALIA, 1978, p.1).
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Diferentemente da lei italiana, a Lei da Reforma Psiquiátrica brasileira manteve
as instituções manicomiais como estabelecimentos para o tratamento e internação das
pessoas portadoras de transtornos mentais, porém uma das inovações dessa lei foi a
preocupação maior com os direitos e, primordialmente, com a saúde dos internados,
pois o que se busca ao internar alguém é justamente a ressocialização do paciente
com o tratamento adequado e o respeito pleno à essas pessoas, e não apenas o seu
isolamento total perante a sociedade. Foi sob essa ótica que foram criados os artigos
dessa lei, com mais garantias e direitos para que o doente mental não fosse mais
vítima de maus-tratos e pudesse ter acesso à um tratamento de qualidade que visasse
restabelecer a vida do paciente, como está bem descrito no artigo 2º da lei citada:
Art. 2º Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza,
a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente
cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste
artigo.
Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno
mental:
I – ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde,
consentâneo às suas necessidades;
II – ser tratado com humanidade e respeito e no interesse exclusivo
de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela
inserção na família, no trabalho e na comunidade;
III – ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;
IV – ter garantia de sigilo nas informações prestadas;
V – ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para
esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;
VI – ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;
VII – receber o maior número de informações a respeito de sua
doença e de seu tratamento;
VIII – ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos
invasivos possíveis;
IX – ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários
de saúde mental. (BRASIL, 2001, p.1)

3.1 O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Outra inovação trazida pela Lei 10.216/01 foi em relação ao Ministério Público,
que é tratado como um interlocutor entre os estabelecimentos de internação e a Justiça
para proteger e garantir o cumprimento dos direitos dos internados.
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Está expresso no art. 8º, § 1º da lei em questão que toda internação voluntária
ou involuntária deve ser comunicada ao Ministério Público, assim como a alta do
paciente, num prazo de 72 horas, justificando a causa da internação através do laudo
médico. Se achar coveniente, o Ministério Público poderá exigir entrevistas ao
paciente e ao médico para se comprovar o motivo da internação ou pedir a revisão
da internação involuntária ou compulsória do paciente.
No campo prático, é o próprio Ministério Público que instaura o processo de
internação compulsória, quando não é feito por agentes de saúde através de um pedido
formal feito ao Judiciário fornecendo o laudo de distúrbio mental ou através da autoridade
policial, e mesmo nesses casos o Ministério Público deve se fazer presente para analisar
a legalidade daquela internação, como por exemplo, a exigência do laudo médico por
profissional devidamente cadastrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) que
comprove o distúrbio mental do indivíduo, pois esse é um dos pré-requisitos legais para
a internação, como está descrito no art. 6º e 8º da Lei nº 10.216/01:
Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de
internação psiquiátrica:
I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento
do usuário
II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento
do usuário e a pedido de terceiro; e
III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.
[...] Art. 8º A internação voluntária ou involuntária somente será
autorizada por médico devidamente registrado no Conselho
Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localize o
estabelecimento. (BRASIL, 2001, p.1).

Pelo dispositivo legal, dá para se entender que a internação compulsória se trata
de uma intervenção por parte do Estado na vida do usuário de drogas com transtornos
mentais que não buscou a internação voluntária ou que alguém da família ou próximo
não o fez por ele, ou seja, a internação compulsória é destinada àquelas pessoas que
perderam o convívio social e familiar, geralmente fugindo de casa e morando nas
ruas, ou nos casos de grave dependência e ocorrência de crises, porém a família e
nem o usuário nunca se manifestaram perante o Estado para a internação.
Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 89

Bruno Brandão Bencio

Então, se presume, que a internação compulsória é direcionada aqueles casos mais
graves em que o usuário não tem mais domínio de suas condições físicas e psicológicas,
pois está gravemente dependente da droga ao ponto de viver em função delas, fugindo
muitas vezes de casa e do convívo social, por isso, a princípio, se justifica essa intervenção
estatal para amparar os dependentes químicos que estão desprotegidos e sozinhos, e
o juiz deve observar esse contexto social no momento da decretação da internação
compulsória, onde o Ministério Público também irá atuar para observar todo esse processo
de instauração da internação compulsória quando ele mesmo não o faz, e assim está sendo
feito pelo Estado de São Paulo em que se criou parcerias entre o Poder Executivo e o
Judiciário para que haja o cumprimento da lei e a celeridade no processo de internação:
Foram assinados três termos de cooperação técnica: um com Tribunal
de Justiça de SP para a instalação de um anexo do tribunal no
CRATOD, em regime de plantão (9h às 13h, de segunda a sextafeira), com o objetivo de atender as medidas de urgência relacionadas
aos dependentes químicos em hipóteses de internação compulsória ou
involuntária, com a presença inclusive de integrantes da Defensoria
Pública; outro termo com o Ministério Público, com o objetivo de
permitir que promotores permaneçam acompanhando o plantão do
Judiciário. E um terceiro, com a OAB, para que a entidade coloque,
de forma gratuita e voluntária, profissionais para fazer o atendimento
e os pedidos nos casos necessários. (SÃO PAULO, 2013, p.1).

Então como se pode ver o papel do Ministério Público é de suma importância,
pois ele seria como um defensor daquele internado compulsoriamente, já que na
maioria das vezes, este está desamparado de seus familiares por conta da dependência
química e esse órgão público seria um instrumento disponibilizado pelo Estado para
garantir o respeito à seus direitos no momento e no decorrer da internação.
3.2 O DEPENDENTE QUÍMICO E O TRANSTORNO MENTAL
O texto que trata a Lei nº 10.216/01 “dispõe sobre a proteção e os direitos das
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em
saúde mental” (BRASIL, 2001, p.1). Desta forma, é necessário aqui se comprovar se a
dependência química pode causar transtornos mentais e por causa disso o dependente
químico se encaxaria nessa lei, vale ressaltar primeiramente que se tratando da
internação compulsória, se imagina que o nível de dependência é alto, assim como
os efeitos causados pela droga no organismo físico e mental da pessoa que poderá
ser internada compulsoriamente.
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Nas palavras de Ferreira (2012, p.1), fundadora do grupo Amor Exigente,
especialista em dependência química e mediadora e terapêuta familiar, a internação
compulsória é um meio necessário para o dependente químico devido ao transtorno
mental que este adquiriu:
A dependência química é uma doença crônica classificada pela
Organização Mundial de Saúde cujos sintomas compulsivos
reaparecem. Por isso, o dependente não deve ser tratado como
um marginal, mas como um doente que precisa de tratamento.
Em geral, a decisão inicial de usar drogas é voluntária. No
entanto, a dependência pode se estabelecer e, nesse momento,
a capacidade de exercer autocontrole pode ficar seriamente
comprometida. Nesse caso, sair das drogas deixa de ser um
ato de vontade.
Estudos de imagens do cérebro de dependentes químicos mostram
mudanças físicas em áreas do cérebro críticas para julgamento,
tomada de decisão, aprendizagem, memória e controle do
comportamento.
Acredita-se que essas mudanças alteram o funcionamento do
cérebro, explicando, pois, os comportamentos compulsivos e
destrutivos do dependente. Por isso, a dependência é considerada
uma doença mental.
Se o dependente químico é um doente mental que não possui
critério para decidir por si próprio porque não possui autocontrole,
é preciso que alguém decida por ele. Isso dito, é preciso que
existam mecanismos de internação compulsória.

Mais uma vez aqui se reforça pelo trecho acima que a internação compulsória
não deve ser considerada como uma sanção de natureza penal, justamente pelo fato
de que a dependência química muitas vezes não depende da vontade do paciente
justamente por causa do transtorno mental que ela causa, fazendo com que o indivíduo
não consiga ter autocontrole sobre si próprio, por isso a internação é necessária nesses
casos, pois a iniciativa do uso de drogas, em um primeiro momento, é voluntária,
mas com o passar do tempo o uso frequente da droga pode causar certos transtornos
mentais na mente do usuário que alteram sua capacidade de decisão e determinação
no meio social, já que ele se tornara adicto e viverá em função da droga, acabando
consequentemente com a própria vida em alguns casos pelo uso excessivo dela, e
quando se usa o termo droga neste trabalho, se está referindo tanto as drogas lícitas
como as ilícitas, pois todas estas podem trazer danos cerebrais aos seus usuários,
podendo alguns destes danos se tornarem permanentes na vida do usuário.
Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 91

Bruno Brandão Bencio

Mas como o uso excessivo de drogas lícitas pode levar a internação se isso
não é crime? E se tratando de drogas ilícitas, o uso destas foi “despenalizado”, pois
o usuário não pode ser submetido à pena privativa de liberdade com a publicação
da Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006, em que afirma que o usuário de drogas
só pode ser penalizado com advertência, prestação de serviços à comunidade ou
medida educativa. E, além disso, mesmo sabendo que o uso de drogas tanto lícitas
como ilícitas podem levar a morte, o Código Penal não pune a autolesão, como o
suicídio, então qual a finalidade da internação compulsória dentro desse contexto
contra argumentativo exposto?
Essas perguntas podem ser justificadas justamente em decorrência dos
transtornos mentais que as drogas causam, pois se sabe bem que o problema da
droga não envolve somente o indivíduo que usa, mas todo o meio social em que ele
vive, isto é, a família, o trabalho, já que o dependente químico com as alterações
mentais se tornará diferente do que era antes como foi exposto previamente, pois
dependendo do nível de dependência, dará mais valor ao uso da droga do que a própria
convivência familiar, por isso que muitos fogem de casa, pois veem a família como
um empecilho para o uso. Além da família, o usuário também perderá a capacidade
laborativa significativamente, pois esses transtornos causam mudanças no cérebro
nas áreas referentes à memória e aprendizado dificultando assim que o usuário exerça
suas funções de trabalho regularmente pela interferência que o uso da droga causa
na mente da pessoa, portanto o uso excessivo da droga irá interferir negativamente
em todo o meio de convívio do usuário, podendo chegar à situações mais graves
dependendo do nível de dependência e do transtorno mental do usuário.
Os transtornos por uso de substâncias psicoativas exercem
considerável impacto sobre os indivíduos, suas famílias e a
comunidade, determinando prejuízo à saúde física e mental,
comprometimento das relações, perdas econômicas e, algumas
vezes, chegando a problemas legais. Vários estudos assinalam
a associação entre transtorno do uso de substâncias psicoativas
e violência doméstica, acidente de trânsito e crime. (CHALUB,
2006, p.1).

Esses delitos geralmente ocorrem no momento de abstinência do usuário em
que ele passa por certo período sem usar a droga e o princípio ativo da substância
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psicoativa baixa no sangue e assim ele começa a ter comportamentos compulsivos e
violentos. Dessa forma, a prerrogativa de que o sistema penal não pune a autolesão
não pode ser utilizada contra a internação compulsória quando o problema do uso
das drogas vai muito além da própria vida do usuário, assim é necessário ao Estado
tomar essa medida nesses casos específicos, para proteger a sociedade contra os
comportamentos delituosos dos usuários de drogas.
Lembrando que isso tudo decorre do transtorno mental proveniente do uso
frequente da droga, ou seja, é certo dizer que a dependência química não é somente um
problema de saúde pública, já que o efeito disso sobre a sociedade é exteriorizado através
desses delitos por parte dos usuários de drogas, mas que isso não deve ser tomado pelo
Estado como a preocupação principal na medida da internação compulsória, pois assim
estaríamos retrocedendo à época descrita por Foucault em que apenas se buscava tirar
essas pessoas dos olhares da sociedade e puni-las, sendo que se sabe que o problema
em questão para ser solucionado vai muito além dessa varredura irracional.
3.3 O PROCEDIMENTO PARA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
Na redação da Lei da Reforma Psiquiátrica tem-se estabelecido o procedimento
para internação compulsória em seu artigo 9º:
A internação compulsória é determinada, de acordo com a
legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as
condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda
do paciente, dos demais internados e funcionários. (BRASIL,
2001, p.1).

Dessa forma temos duas legislações vigentes que tratam da internação
compulsória em seus artigos que são o Decreto-Lei nº 891 de 25 de novembro de
1938 e o Decreto nº 24.559 de 3 de julho de 1934, para a presente análise do tema
será usado o Decreto nº 891 que em seus artigos 30, 31 e 32 descrevem o processo
de internação compulsória:
Artigo 30
A simples internação para tratamento bem como interdição
plena ou limitada, serão decretadas por decisão judicial, pelo
tempo que os peritos julgarem conveniente segundo o estado
mental do internado.
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§ 1º Será decretada em procedimento judicial e secreto a simples
internação para tratamento, si o exame pericial não demonstrar
necessidade de limitação de capacidade civil do internado.
§ 2º Em casos de internação prévia, a autoridade que a houver
ordenado promoverá, pelos meios convenientes a custódia
imediata e provisória dos bens do internado.
§ 3º Decretada a simples internação para tratamento, o juiz
nomeará pêssoa idônea para acautelar os interesses do internado.
A essa pessoa cuja indicação é facultada ao internado, ficam
apenas conferidos os poderes de administração, salvo a outorga
de poderes expressos nos casos e na forma do artigo 1.295 do
Código Civil, quando o juiz a autorize, de acordo com o laudo
médico.
§ 4º A alta do internado só poderá ser autorizada pelo juízo que
houver decretado a internação e mediante novo exame pericial,
que a justifique.
§ 5º A internação limitada importa na equiparação do interdito
aos relativamente incapazes, assim como a interdição plena o
equipara aos absolutamente incapazes, respectivamente na forma
dos artigos 6º e 5º do Código Civil.
Artigo 31
A interdição limitada não acarretará a perda de cargo publico, mas
obrigatoriamente, o licenciamento temporário, para tratamento
de saúde, de acordo com as leis em vigor.
Artigo 32
O processo de internação é sumário e da competência do Juízo
de Orfãos, que nomeará, para esse fim, um perito, de preferência
especializado em psiquiatria, cabendo a nomeação de outro
perito ao representante do Ministério Público.
§ 1º No processo funcionará um curador à lide, sempre que o
internado ou interditado, seus- representantes legais, cônjuge
ou parente até o quarto gráu inclusive, não hajam constituído
advogado para defendê-la.
§ 2º No caso de divergência de laudo será permitido ao advogado
do internado ou ao curador à lide indicar terceiro perito, tambem
especializado, que falará nos autos, no prazo de cinco dias, a
contar da data de sua citação.
§ 3º Em todos os termos do processo será ouvido o representante
do Ministério Público. sob pena de nulidade. (BRASIL, 1938,
p.1).
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Voltando para a redação da Lei nº 10.216/01 onde em seu art. 9º afirma que a
internação compulsória será determinada por juiz competente, se observa que essa
competência jurisdicional, segundo o art. 32º do Decreto nº 891/38, é destinada aos
Juízes de Orfãos que são institutos jurídicos já extintos no ordenamento jurídico
brasileiro e que foram substituídos pelas Varas de Família, por isso muitos dos pedidos
de internação compulsória são destinados aos juízes dessa vara, e isso se justifica
pelo fato do processo de internação compulsória envolver uma discussão acerca do
estado e a capacidade do usuário de drogas.
Só que como a Lei da Reforma Psiquiátrica não especifica o juiz competente
para determinar a internação compulsória, isso no campo prático causa grandes
controvérsias no que diz respeito à que instituição jurídica se deve recorrer para se
exigir esse dever do Estado. Por questões históricas e materiais de direito geralmente
se recorre aos juízes da Vara de Família, mas esta não deve ser a regra absoluta por
justamente não está expressamente determinado em lei e esse entendimento está de
acordo com a avaliação feita pelo CNJ ao analisar a inclusão da classe internação
compulsória aos juízes da Vara de Família:
A lei 10.216/2001, ao tratar da proteção e dos direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais, refere-se aos requisitos para
a determinação da internação compulsória. Não estabelece um
procedimento próprio a ser adotado. Transcrevo os artigos
pertinentes: Art. 6o A internação psiquiátrica somente será
realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize
os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes
tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela
que se dá com o consentimento do usuário; II - internação
involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário
e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela
determinada pela Justiça. Art. 9o A internação compulsória
é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz
competente, que levará em conta as condições de segurança
do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos
demais internados e funcionários. Sucede que razões de ordem
prática não devem, a meu ver, se sobrepor ao critério máximo
para criação de classes: a existência, em lei, de procedimento
próprio específico. Assim, opino pelo indeferimento do pedido,
mas o encaminho à votação pelos membros do comitê gestor.
(BRASIL, 2013, p.1)

Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 95

Bruno Brandão Bencio

Por fim, como o pedido de internação compulsória tem como finalidade a
restrição de um direito do internado que seria a liberdade de ir e vir, e necessário que
se garanta em todo o processo de internação compulsória o Devido Processo Legal
para que o internado possa ter todos seus direitos garantidos e que o juiz analise o
caso concreto para verificar se já se esgotaram todas as medidas extra-hospitalares de
tratamento ou se estas se mostraram insuficientes (vide artigo 4º da Lei 10.216/01),
caso contrário só a dependência química não seria suficiente para a internação,
então antes que se analise a constitucionalidade da internação compulsória devem
ser observados todos esses pressupostos descritos até aqui, assim como tudo o que
está exposto na Lei nº 10.216/01 e no Decreto nº 891/38, isto é, o juiz ao analisar o
pedido de internação compulsória está fazendo apenas a parte inicial deste complexo
direito que não se exaure com o deferimento do pedido pois isto resultará em um
longo processo e mais complexo ainda que é a internação, assim é responsabilidade
do Estado por meio de todo o seu aparelhamento e instituições garantir ao internado
compulsoriamente o melhor tratamento médico, humanitário e de ressocialização para
que o governo consiga alcançar suas finalidades sem desrespeitar qualquer internado,
fazendo seu trabalho de acordo com o que está na lei.
4 CONFLITO DE DIREITOS NA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO
USUÁRIO DE DROGAS
4.1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
A questão da constitucionalidade ou não da internação compulsória do usuário de
drogas está diretamente relacionada à análise dos princípios constitucionais conflitantes,
assim deve-se se buscar inicialmente o significado destes para se resolver o problema.
Se entende por princípios constitucionais todos aqueles valores que estão
positivados na nossa Constituição Federal e que servem de orientação e fundamentação
para a aplicação e o entendimento do Direito, assim como descreve Usera (1988 apud
FARIAS, 2000, p.24):
[...] os princípios constituem critérios objetivos do processo
de interpretação-aplicação do direito, ao exigirem do operador
jurídico a referência obrigatória aos mesmos, controlando-se,
assim, a discricionariedade do interprete-aplicador, evitando
que este lance mão de valorações meramente subjetivas. Assim
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é corrente asseverar que os princípios cumprem um papel de
limite da interpretação.

Essa vinculação obrigatória do operador do direito aos princípios constitucionais
está relacionada ao fato desses princípios terem servidos de base e fonte para a formação
da nossa Constituição de 1988 e por isso eles não podem nunca ser menosprezados,
pois são uma das principais normas do nosso ordenamento jurídico.
Seguindo a classificação adotada por Farias (2000), os princípios constitucionais
podem ser tipificados em:
4.1.1 Princípios estruturantes ou fundamentais
São aqueles princípios que revelam a identidade da Constituição, isto é, definem
a estrutura básica do Estado como a forma de organização política e define os ideais
fundamentais que regerão a Constituição, por exemplo, o princípio da dignidade da
pessoa humana.
Esses princípios são cruciais, pois definem as principais características da
Constituição brasileira, são tão importantes que se fossem alterados, acarretaria numa
alteração da própria Constituição, por isso que Farias (2000, p.42) afirma que muitos
desses princípios não podem ser alterados pelo procedimento de reforma constitucional,
um exemplo disso são os princípios funadamentais da forma federativa de Estado e
o da separação dos poderes que segundo o artigo 60, §4º da nossa CF/88 não podem
ser abolidos por proposta de emenda à Constituição e por isso são reconhecidos como
“cláusulas pétreas”.
4.1.2 Princípios impositivos ou diretivos
Referem-se às atividades incumbidas ao Estado para o suprimento das
necessidades sociais, ou seja, direcionam os serviços preferenciais que devem ser
oferecidos à sociedade por intermédio do Estado para que se cumpram as carências
básicas da sociedade sejam elas de natureza social, econômica ou política.
Esses princípios estão exteriorizados no Texto Constitucional em seu art. 3º
e 4º, quando afirma como objetivos da República Federativa do Brasil erradicar a
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pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, como
também promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor ou idade.
4.1.3 Princípios-garantia
Esses princípios são derivados das normas constitucionais que legitimam
diretamente uma garantia individual, já que determinam a aplicação direta da garantia
em face do indivíduo, portanto estes princípios tem caráter de regra jurídico por
causa de sua aplicação imediata e a doutrina entende que estes princípios tem forma
de proposição jurídica:
[...] atribuída uma densidade de autêntica norma jurídica e uma
força determinante, positiva ou negativa. Refiram-se a título
de exemplo, o princípio de nullum crimen sine lege e de nulla
poena sine lege, o princípio do juiz natural, os princípios denon
bis in idem e in dubio pro reo. Como se disse, esses princípios
traduzem-se no estabelecimento direto de garantias para os
cidadãos e daí que os autores lhe chamem ‘princípios em forma de
norma jurídica’ (Larenz) e considerem o legislador estreitamente
vinculado na sua aplicação. (CANOTILHO, 1997, p. 1131).

Na Constituição Federal esses princípios podem ser encontrados principalmente
no Título II em que dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais, como por
exemplo: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante
(art. 5º, III); ninguem será privado de direitos por motivos de crença religiosa,
convicção filosófica ou política (art. 5º, VIII).
Vistos todos esses princípios, é de conhecimento de todo operador do Direito
que muitas vezes esses princípios, por terem um conceito abstrato e bem amplo,
podem entrar em confronto entre si, como é o exemplo da internação compulsória em
que bens jurídicos comunitários, no caso a saúde do paciente e a segurança pública
da sociedade, entram em confronto com o princípio da liberdade individual, mais
precisamente com o direito fundamental de ir e vir.
Portanto o que se percebe é que a Lei nº 10.216/01 em seu art. 6º, inciso III, ao
determinar ao Estado, na figura do juiz, o dever de autorizar a internação compulsória
ao dependente químico estaria ferindo alguns princípios constitucionais em nome
de outros, porém o que deve ser apontado é que os princípios, neste caso de colisão,
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jamais devem ser excluídos totalmente em prevalência de outros, mas sim utilizados
de forma harmônica entre si, assim como doutrina Farias (2000, p.120):
Vale dizer: não se resolve a colisão entre dois princípios
suprimindo um em favor de outro. A colisão será solucionada
levando-se em conta o peso ou importância relativa de cada
princípio, a fim de se escolher qual deles no caso concreto
prevalecerá.

Mas para a análise desse conflito de princípios que recai sobre a internação
compulsória, deve-se estudar previamente o princípio da dignidade da pessoa humana
e sua relação com a internação compulsória do usuário de drogas.
4.2 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos princípios basilares das
Constituições modernas, pois coloca o indivíduo no centro das atenções para que
minorias não sejam oprimidas pelo Estado ou vontade da maioria de forma desumana.
Um dos primeiros estudiosos a fundamentar esse princípio foi Kant (2008, p.59)
que em suas escrituras afirmava que “Age de tal forma que possas usar a humanidade,
tanto em sua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente
como fim e nunca simplesmente como meio”.
Dessa forma Kant buscava demonstrar que o ser humano jamais poderia ser
tratado como um meio (objeto) para se buscar algo se não fosse de sua vontade, mas
sim tratado com um ser racional capaz de decidir por si próprio e fazer suas escolhas.
Esse princípio também está retratado na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e assinados por
Chefes de Estado de vários países, após as atrocidades experienciadas na Segunda
Guerra Mundial, onde confere à todos o respeito e garantia da dignidade de cada
indivíduo, independente de qualquer coisa, como está exposto no seu art. 1º que afirma
que “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito
de fraternidade” (ONU, 1948, p.4).
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Em nosso ordenamneto jurídico este princípio está positivado na Constituição
Federal de 1988 em seu art. 1º, inciso III, como um dos fundamentos do Estado
Democrático de Direito e impõe ao cidadão brasileiro basicamente o que ja foi exposto
aqui, em que todos nascem dignos e livres para decidir sobre suas vidas e devem
ter sempre sua dignidade respeitada, não sendo submetido a nenhum tratamento
involuntário ou torturante.
Dito isso é pertinente se perguntar: sendo a internação compulsória do dependente
químico um ato que vai contra a sua vontade e liberdade de decidir sobre sua própria
vida e sabendo que mesmo dotado de transtornos mentais, o dependente químico
ainda assim possui dignidade, pois é inerente ao ser humano, pois basta nascer para
ser digno. Não estaria essa internação ferindo o princípio constitucional da dignidade
da pessoa humana?
Acatando o conceito dado por Farias (2000, p. 63) sobre este princípio
constitucional:
O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana referese às exigências básicas do ser humano no sentido de que ao
homem concreto sejam oferecidos os recursos de que dispõe a
sociedade para a mantença de uma existência digna, bem como
propiciadas as condições indispensáveis para o desenvolvimento
de suas potencialidades. Assim, o princípio em causa protege
várias dimensões da realidade humana, seja material ou espiritual.

Sabendo que o uso constante da droga acaba denigrindo a integridade física
e mental do usuário, se compreende a internação compulsória como uma tentativa
de restaurar essa integridade, pois como seria possível o desenvolvimento das
potencialidades individuas, se a pessoa está fadada aos danos causados pelo uso de
entorpecentes que acabam limitando o seu próprio desenvolvimento intelectual e físico
e lhe causando transtornos mentais? E mesmo este percebendo isso, não consegue
se desvincular do uso da droga por si só pelo fato de a dependência química ser uma
doença crônica de difícil tratamento e recuperação.
Partindo do ponto de que esse princípio busca proteger o homem no máximo de
suas dimensões, tanto físicas como mentais, a internação compulsória está não ferindo
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o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, mas buscando justamente
restaurar a própria dignidade do dependente, pois este está impedido de viver como
realmente queria por causa do vício que a droga lhe causou e o uso desta se trata
de uma “felicidade” momentânea e vinculada sempre ao uso da droga, e no caso do
internado compulsoriamente este vício já está tão elevado que está comprometendo
a própria vida do usuário, podendo o levar a morte.
Porém deve se buscar qual a finalidade do Estado na internação compulsória,
isto é, qual o bem jurídico tutelado nessa ação do Estado, pois isso não é bem
especificado na Lei nº 10.216/01. Como foi descrito anteriormente, o Estado ao
internar um indivíduo compulsoriamente está prezando pela saúde do indivíduo e
segurança da sociedade, objetivando restaurar a integridade física e mental da pessoa
dependente química, o que significa dizer que o Estado está garantindo o bem jurídico
saúde pública (art. 6º, CF) em detrimento do Direito fundamental de livre locomoção
(art. 5º, CF) na qual todos esses direitos e garantias decorrem do próprio princípio
da dignidade da pessoa humana.
Qualquer ação do Poder Público e seus órgãos não poderá
jamais, sob pena de ser acoimada de ilegítima e declarada
inconstitucional, restringir de forma intolerável ou injustificável
a dignidade da pessoa. Esta só poderá sofrer constrição para
salvaguardar outros valores constitucionais (SANTOS, 1999
apud FARIAS, 2000, p. 63).

Esse provimento estatal mesmo ferindo o princípio da liberdade individual e
direito de ir e vir, está resguardando um bem jurídico mais relevante que é a saúde
do ser humano, mais precisamente a própria vida deste que esta ameaçada pelo uso
decorrente da droga.
Outro ponto importante é ressaltar que como o uso causa transtornos mentais,
delimitando a capacidade do indivíduo de ter um discernimento sobre o que seria
melhor para sua vida, pois a dependência falará mais alto do que a consciência da
pessoa, provando assim que se o Estado fosse fica a mercê da vontade das pessoas
para buscarem tratamento, estaria indo contra seu dever perante a sociedade de
resguardar e oferecer o tratamento médico para aqueles que precisarem, mesmo
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estes não reconhecendo a necessidade do tratamento, pois estão consideravelmente
incapacitados para tomarem esse tipo de decisão.
4.3 A MÁXIMA DA PROPORCIONALIDADE
Agora se passa a análise da questão da colisão de princípios, onde se tem
uma lei restritiva de direitos, a Lei nº 10.216/01, que como bem define Alexy (1993
apud FARIAS, 2000, p. 95) deve ser compreendida segundo as regras da máxima da
proporcionalidade, ou também conhecida como o princípio da proibição do excesso onde
determina que para que uma norma jurídica restrinja um direito fundamental expresso
na Constituição, deve-se observar a adequação, a necessidade e a proporcionalidade
dessa norma jurídica restritiva.
A adequação refere-se à apropiação em que a medida da internação compulsória
propõe no campo jurídico, isto é, a internação compulsória deve se mostrar apropiada
no contexto em que é aplicada, e isso é percebido nessa medida estatal porque se
restringe um o princípio de ir e vir em promoção de outro princípio-garantia mais
relevante no cotexto fático da internação compulsória que seria o direito à saúde
pública e à inviolabilidade da vida, assim se justifica a inferiorização da liberdade de
ir e vir em nome da saúde e dignidade do paciente internado compulsoriamente, já
que neste caso é essencial que se entenda que a vida e saúde de uma pessoa são mais
importantes que sua escolha de não receber um tratamento adequado de recuperação
ou de não concordar em se manter internado, e que se a situação do uso das drogas
se prolongasse, o indivíduo acabaria perdendo sua vida e não estaria mais tutelado
por nenhum direito.
[...] invocasse o princípio da liberdade de ir e vir para desafiar
uma lei que proíbe o indivíduo alcoolizado de dirigir veículo
automotor. É evidente que o direito de ir e vir não sofre
interferência particularmente detrimentosa numa situação como
essa, dada de opção de meios de locomoção existente. Não basta,
portanto invocar um princípio de grande peso abstrato para se
formar uma equação aceitável em tema de ponderação; é preciso
que se atente como ensinado por Alexy, para a importância
sobre o princípio da restrição exercida pela outra pretensão.
(CARVALHO, 2012, p.323).
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Na análise da necessidade leva-se em consideração a exigibilidade da medida
restritiva descrita na norma, ou seja, se essa seria a única forma para se atingir o bem
tutelado na medida. Com a internação compulsória o paciente estará sem usar drogas
e consequentemente o seu quadro de saúde será restaurado, tanto o físico como o
psicológico, e este é o único meio de obter isso já que um dos motivos da internação
compulsória é a recusa do paciente ao tratamento por continuar desejando usar a droga.
Mas em relação à eficácia do tratamento da internação compulsória após a
saída do paciente é questionável, se fazendo perguntar se valeria a pena essa medida
já que muitos voltam ao uso das drogas devido ao fato de a dependência química
ser uma doença crônica de difícil tratamento, como explicita Varella (2013, p.1), na
qual a internação compulsória vista em análise dos dados oferecidos à sociedade
não é muito eficaz:
A internação compulsória acabará com o problema? É evidente
que não. Especialmente, se vier sem a criação de serviços
ambulatoriais que ofereçam suporte psicológico e social para
reintegrar o ex-usuário.
Se esperarmos avaliar a eficácia das internações pelo número dos
que ficaram livres da droga para sempre, ficaremos frustrados:
é preciso entender que as recaídas fazem parte intrínseca da
enfermidade.

Porém é necessário saber que o Estado não deve deixar de oferecer a oportunidade
do tratamento, mesmo o tratamento nem sempre dando resultado definitivamente, e
essa é uma das maiores críticas à essa intervenção estatal, mas que não fundamenta
suficientemente a extinção da medida, pois o Estado está fazendo sua parte amparando
aquele indivíduo totalmente debilitado pelo uso das drogas como uma forma de
recuperá-lo , a outra parte, que é após o tratamento, sempre dependerá da vontade do
usuário, seja qual for o modo de tratamento utilizado, assim o Estado está almejando
o combate ao uso das drogas para se construir uma sociedade mais ativa, saudável
e menos dependente destas.
O que se poderia fazer seria o Poder Público realizar estudos mais profundos e
específicos sobre o uso das drogas e a recuperação de adictos para que se buscassem
alternativas de tratamentos mais eficazes que sensibilizassem os usuários à não
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usarem mais as drogas ou, ao menos, alternativas menos invasivas, como a utilizada
pelo governo italiano e citada neste trabalho mais acima, através da substituição da
internação pelos tratamentos sanitários obrigatórios (TSO) o que não deixa de ser uma
internação forçada propriamente dita, portanto o que está sendo discutido aqui não
é a internação compulsória em si, mas o modo dessa internação porque ela sempre
será necessária se o paciente precisar de tratamento urgente e não houver ninguém
que solicite esse tratamento em seu nome.
E por a internação compulsória ferir gravemente a liberdade individual, ela
só deve ser utilizada de forma emergencial, em último caso quando já se esgotaram
todas as medidas extra-hospitalares, nesse mesmo sentido entende o STJ:
A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e
somente adotada como última opção, em defesa do internado
e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o
seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo
médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal
medida. (BRASIL, 2013, p.1).

Por fim, tem-se a proporcionalidade em sentido estrito, que representa a
ponderação dos princípios sobre o caso concreto, revelando a importância de um
em diminuição de outro, para isso temos que ponderar os princípios de acordo com
o caso específico, isto é, na internação compulsória estamos violando princípios
como a liberdade individual e o direito de ir e vir para resguardar a vida e a saúde
do paciente, e como a vida é pressuposto essencial para garantia de direitos e é um
bem inviolável, se presume que o direito à vida se sobrepõe sobre o direito de ir e
vir, mesmo quando este se recusa a viver e continuar nas drogas, afinal se sabe que a
dependência química impede que o indivíduo decida sobre o que seria melhor para
sua vida, pois ele está mais preucupado em se drogar do que com sua própria vida.
Portanto aquele indivíduo que se encontra escravizado pelo uso da droga,
oferecendo grave risco à sua própria vida e à segurança pública, é passível de perder
seu direito de ir e vir para que seja tratado adequadamente e consiga se reintegrar na
sociedade para desenvolver suas atividades normalmente como um cidadão capaz
de tomar decisões que não estão sempre vinculadas ao uso da droga, e essa deve ser
a finalidade principal dessa medida, pois caso contrário, a internação compulsória
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se mostraria inconstitucional, pois a perca desse direito pelo paciente só se justifica
em função da busca dessa finalidade, mesmo essa não sendo atingida, muitas vezes,
após o fim da internação, mas pelo menos o Estado faz sua parte quando oferece um
tratamento de qualidade com assistência psiquiátrica, psicóloga e social que busca
tirar o indivíduo das drogas ou ao menos melhorar sua vida em geral.
Deve se ressaltar que ainda há muito à se entender e descobrir sobre o tratamento
de adictos pois se trata de uma doença crônica de difícil tratamento e recuperação, por
isso o Estado não deve medir esforços no combate ao uso das drogas com o incentivo
à educação, esporte e lazer se quiser ter uma sociedade mais ativa, e também realizar
estudos para entender porque as pessoas acabam usando drogas e como podemos
tratá-las de formas menos invasivas.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A internação compulsória esteve presente no mundo desde muito tempo atrás,
mas só nos dias atuais está sendo feita de forma mais adequada e correta, antigamente
num dos primeiros resquícios da internação compulsória, a sociedade se utilizava
desta como uma forma de tirar o problema da vista de todos, isolando aqueles que
atrapalhavam as pretensões do Estado, como os loucos, ou por motivos de saúde
pública, como os dotados de hanseníase ou doenças sexualmente transmissíveis,
só que esta internação de nada favorecia para o tratamento do paciente, pois ainda
não se entendia muito sobre os novos problemas de saúde (loucura, DST´s) que
apareciam na época.
Somente com o desenvolvimento da psiquiatria e o surgimento de leis mais
protetoras ao internado, como a Lei Francesa de 1838, foi que se deu um avanço no
tratamento dos internados compulsoriamente. No Brasil, a criação da Lei 10.216/01,
ofereceu uma maior proteção aos direitos dos internados e buscou-se o tratamento
mais adequado para eles, com o enfoque na restauração da saúde mental do paciente.
Tudo isso foi positivado na referida lei em seus artigos que definiam os direitos do
internado e o papel mais atuante do Ministério Público como uma forma de garantir
que esses direitos fossem cumpridos e respeitados no processo de instauração e no
decorrer da internação.
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A lei 10.216/01 em seu artigo 6º, inciso III, ao determinar a internação
compulsória para o usuário de drogas busca proteger um bem constitucional em
detrimento de um princípio que seria a liberdade individual, e isso é permitido aos
operadores do direito deste que esse bem seja mais relevante do que o princípio
oprimido no caso concreto, esse bem tutelado seria a vida e a saúde do internado, por
isso não seria coerente dizer que este tipo de internação estaria em desacordo com a
Constituição, pois analisando o caso concreto em que o dependente químico, dotado
de transtornos mentais que lhe dificultam sua capacidade de decidir coerentemente
sobre sua vida por causa do uso contínuo e excessivo de drogas, não estaria apto para
voluntariamente buscar o tratamento necessário ou aceitar esse tratamento, assim é
passível que o Estado tome essa decisão pelo dependente, pois visa proteger um bem
jurídico mais essencial no caso em análise, que seria a vida do paciente e a segurança
da sociedade em detrimento da liberdade deste e do seu direito de ir e vir, e isso é
comprovado pela conferência feita pelo princípio da proporcionalidade sobre o caso
concreto, onde a internação compulsória se revela adequada, necessária e proporcional.
Porém, não se deve esquecer que esta internação só de fato é constitucional se
forem respeitados todos os direitos do paciente, tanto os que estão descritos na Lei
de reforma psiquiátrica, como por exemplo, ser protegido contra qualquer forma de
abuso e exploração, e o devido processo legal no processo de internação do paciente,
além de somente ser utilizada em último caso quando o dependente corre grave risco
de vida e já se esgotaram todas as medidas cabíveis de tratamento em regime aberto.
Na ausência desses requisitos o processo de internação compulsória do usuário de
drogas seria ilegal e consequentemente inconstitucional.
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DEFERIMENTO1
THE FREEDOM OF JUSTICE AND THE SUBJECTIVITY FOR DEFENSE
Catarina Vilna Gomes de Oliveira Santos2
Dhaniel Luckas Terto Madeira Ferreira3
RESUMO: O presente estudo versa sobre uma abordagem jurídico-crítica ao instituto do Benefício da
Gratuidade da Justiça. O objetivo principal foi verificar a possibilidade de diminuir os abusos concernentes
ao pedido, deferimento e indeferimento do benefício, além de realizar-se uma reflexão a respeito dos
requisitos para a concessão, no tocante a existência de uma alta carga de subjetividade, como também
apontar os reflexos e consequências no mundo jurídico. Para isso, o método de abordagem adotado foi
o dedutivo, aliado a pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Justiça Gratuita. Lei n.º 1.060/50. Código de Processo Civil.
ABSTRACT: This study deals with a legal-critical approach to the Institute for the Benefit of Justice
Free. The main objective was to verify the possibility of reducing the abuses concerning the application,
deferral and rejection of the benefit, as well as a reflection on the requirements for the concession,
regarding the existence of a high subjectivity load, as well as pointing the consequences and consequences
in the legal world. For this, the method of approach adopted was the deductive, allied to bibliographical
research and jurisprudential.
Keywords: Access to justice. Free Justice. Law nº. 1.060/50. Code of Civil Procedure.

1 INTRODUÇÃO
Na prática jurídica é comum o requerimento a Justiça Gratuita em praticamente
todos os processos, independentemente da situação financeira da parte postulante,
como se a declaração de insuficiência de recursos a que se refere o artigo 4º, caput,
da Lei nº. 1.060/50, em capítulo próprio, tivesse dons mágicos, ou seja, conseguisse
transformar o rico em pobre.
1

2
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Diante disso, e de maneira inovadora, o Novo Código de Processo Civil, elenca
uma seção exclusiva sobre a gratuidade da justiça, visando consolidar posicionamentos
jurisprudenciais e estabelecendo novos instrumentos para uma maior efetividade. Ocorre
que, o citado benefício, provoca deveras discussões um dos seus principais objetos, qual
seja o próprio beneficiário, uma vez que há duvidas e controvérsias de como comprovar
a “insuficiência de recursos”, e qual parâmetro de embasamento será adotado.
Com isso, afigura-se oportuno uma reflexão sobre o instituto da Justiça Gratuita,
onde será observado e discutido qual o parâmetro de embasamento para a comprovação
da “insuficiência de recursos” a ser adotado na prática para a concessão do beneficio,
além de verificar qual o tipo de postura a ser adotado pelo Poder Judiciário quanto ao
patamar financeiro a ensejar o deferimento ou se haveria a limitação à sua concessão
a um número determinado de salários mínimos.
Para a realização da pesquisa, o presente trabalho adotará como percurso
metodológico o método de abordagem dedutivo, aliado ao uso de técnicas de pesquisa
que se baseiam em uma análise documental, por meio de procedimento monográfico,
optando-se pela pesquisa bibliográfica e jurisprudencial.
Vê-se então, que a temática em discussão possui bastante relevância, devido
ser um tema atual e instigante, notadamente a sua multidisciplinariedade, tendo em
vista que segue duas vertentes, tais como o direito constitucional, pois se trata de
um direito fundamental garantido na Carta Magna, e o direito processual civil, um
mecanismo que tem o condão assecuratório para o cumprimento desse direito.
2 O ACESSO À JUSTIÇA E A DESIGUALDADE SOCIAL
O exercício da cidadania advém a partir da aptidão do uso de seus direitos civis,
bem como do conhecimento e participação no desenvolvimento do Estado. Isso se
dá em razão do acesso às informações e se estas foram acessíveis, o que de acordo
com a realidade não ocorre, pois tais fatores disputam também com outros não tão
relevantes, mas que são interligados, como, a concretude do direito de ir e vir precede
a possibilidade do acesso à justiça, sendo a locomoção, a acessibilidade arquitetônica
e o transporte, elementos imperiosos congregados à educação/informação.
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Em decorrência disso, existem múltiplos fatores que resta por excluir uma
fração da população na efetividade do acesso à justiça, como exemplo, o ônus
financeiro do processo, como sendo um dos elementos que desestimula o interesse
do cidadão de buscar a solução para um determinado conflito, por meio da atuação
do Poder Judiciário.
Todavia, faz-se necessário determinar a priori, quais as camadas sociais que
estão sendo alocadas à beira do direito. Mas, primeiramente, indaga-se sobre o que
se entende ser um grupo de minorias?
A terminologia “minorias” necessita de uma acepção clara e categórica, e um
pouco distante, de termos legalistas. Entretanto, é imperativo entender que incumbe ao
Estado à procura de mecanismos para que estes grupos, que possuem este sentimento
de inferioridade, sejam capazes de efetivar e assegurar seus direitos. Diante disso, J.
J. Canotilho, ao explicar sobre minoria, alude que:
Minoria será, fundamentalmente, um grupo de cidadãos de um
Estado, em minoria numérica ou em posição não dominante
nesse Estado, dotado de características étnicas, religiosas ou
linguísticas que diferem das da maioria da população, solidários
uns com os outros e animados de uma vontade de sobrevivência
e de afirmação da igualdade de facto e de direitos com a maioria
(CANOTILHO, 2003, p. 387).

Constata-se, então, que a noção de minoria não está vinculada essencialmente a
uma parcela de pessoas que sejam inferiores a outras. De modo geral, deve-se observar
e ponderar que minoria é um conjunto numérico de pessoas em uma posição rebaixado
a outro, com suas particularidades singulares que faz com que inferiorize tais sujeitos.
Contudo, as implicações são as mesmas: tais pessoas encaram maiores adversidades
dentro do Estado e carecem de máxima efetividade de seus direitos mínimos.
De acordo com Boaventura de Souza Santos (1989, p. 48-49), mesmo que
aquela parcela de pessoas definidas como menos favorecida economicamente, quando
creem ter direito a algo, mostram-se esquivos e duvidosos. Em consequência disso,
não buscam a solução do conflito e, muito menos, promovem a cabível ação legal,
conforme preconiza o referido autor:
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[...] dois fatores parecem explicar esta desconfiança ou esta
resignação: por um lado, experiências anteriores com a justiça
de que resultou uma alienação em relação ao mundo jurídico
(uma reação compreensível à luz dos estudos que revelam ser
grande a diferença de qualidade entre os serviços advocatícios
prestados às classes de maiores recursos e os prestados às classes
de menores recursos), por outro lado, uma situação geral de
dependência e de insegurança que produz o temor de represálias
se se recorrer aos tribunais. (SANTOS, 1989, p. 48-49)

Neste seguimento, pode-se retornar a época da população da Grécia Antiga,
cujos quais, tinham o pensamento que para ser um indivíduo cidadão, ele não poderia
ser escravo, estrangeiro ou mulher, pois conforme é defendido por Foucault (1988,
p. 30) tal fracionamento era bastante nítido, pois somente considerava-se o homem
como cidadão aquele que habitava na pólis, ou seja, na cidade.
Apesar disso, até meados do início do século XX, o aparelho judicial tinha um
tratamento indiferente quanto às questões sociais, ou seja, em grande parte de seus
julgamentos, havia um beneficiamento a decisões de caráter individual, e não existia
um pensamento de atender o interesse da coletividade, nem tampouco proteger as
classes mais abastadas. Mas, em razão do aumento e desenvolvimento das sociedades,
houve, como resultado, a valorização dos direitos humanos, dando-se início uma nova
fase na busca de efetivar o acesso à justiça.
Nesse contexto, assenta destacar que a Constituição Federal de 1988 designa,
como um de seus alicerces, a erradicação da pobreza e a atenuação das desigualdades
sociais e regionais4. Acontece que, hoje, a diminuição da desigualdade não possui
qualquer semelhança somente com distribuição de renda, o que se deve compreender
que é imprescindível tornar oportuno aos cidadãos um efetivo acesso à justiça, de
onde resultará uma redução nas desigualdades sociais, uma vez que, no Brasil, é
nítida a enorme disparidade na repartição de renda, o que resta como consequência,
um aumento aos níveis de pobreza.
Cabe descrever que, no que tange a expressão pobreza, esta não pode ser
definida de forma universal. Todavia, é possível afirmar que se trata de uma condição
de carência em que o indivíduo não possui condições para sustentar um padrão
4

Vide artigo 3º, III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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mínimo de vida que seja harmônico com o mínimo existencial, em observância ao
que é convencionado socialmente de acordo com cada conjuntura histórica. Nos
dizeres, Sônia Rocha, esta conceitua que:
Pobreza é um fenômeno complexo, podendo ser definido de
forma genérica como a situação na qual as necessidades não são
atendidas de forma adequada. Para operacionalizar essa noção
ampla e vaga, é essencial especificar que necessidades são essas
e qual nível de atendimento pode ser considerado adequado.
A definição relevante depende basicamente do padrão de vida
e da forma como as diferentes necessidades são atendidas em
determinado contexto socioeconômico (ROCHA, 2003, p. 9).

Assim, entende-se que existe pobreza quando grupos familiares sobrevivem
com renda familiar per capita abaixo do nível mínimo necessário para satisfazer
aquilo que não se pode dispensar, para que desse modo possa se adaptar ao grupo
social em que habitam.
Além disso, há ainda a compreensão de que a pobreza é vista como uma
decorrência da ação do homem, ou seja, a pobreza é entendida como uma consequência
da desigualdade social. Diante disso, pode-se afirmar sim, que a desigualdade e a
pobreza sempre estiveram juntas e fizeram parte da construção histórica do país.
Contudo, não se enxerga ações ativas para afrontar tal problemática. Ronaldo Coutinho
Garcia acentua de maneira intensa que:
[...] foram criadas riqueza e renda suficientes para produzir
alterações significativas nas condições de vida da grande massa
da população brasileira que é carente de tudo. No entanto, a
riqueza existente, a produzida e a renda criada sempre foram
apropriadas concentradamente por minorias que sofrem de um
estado crônico de ganância infecciosa (GARCIA, 2003, p. 10).

É de conhecimento geral que “o mito da cultura da pobreza, segundo o qual os
pobres não melhoram suas condições de vida porque não querem, desfaz-se, sempre
na dura frieza das evidências empíricas e históricas” (ABRANCHES, 1998, p. 16).
Cumpre dizer então, que é de competência do Estado regular a situação por meio
de políticas públicas, que visem reduzir a desigualdade. Mas o que se percebe é que
pouco foi alterado durante o processo de desenvolvimento do Brasil, embora haja
bastante discussão e estudo sobre a temática.
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Pode-se asseverar que a pobreza é uma das sequelas do mundo globalizado,
mas, depois do final do século XX e no início do século XXI, o fenômeno da pobreza
sofreu grandes alterações no mundo todo. No entanto, ainda há muito a ser feito.
A contar do começo da década de 1990, múltiplas foram as legislações que
procuraram dotar o sistema judicial brasileiro de requisitos que o consentissem
operarem como instrumento calibrador de conflitos sociais, resolvendo divergências
de modo ágil, com menos complexidade e mais claro. Em consequência, houve
mudanças nos escopos da ação, do processo e da jurisdição, no intuito de que o
judiciário se consubstanciasse em uma instituição apta a mediar oposições de interesses
e conflitos sociais.
Por meio destas reformas, percebeu-se, entretanto, a diversidade existente entre a
composição do Judiciário e os progressos sociais, bem como a precisão de ser realizada
uma transformação mais abrupta não somente da legislação infraconstitucional,
mas do próprio texto constitucional, notadamente no que diz respeito aos problemas
da morosidade processual, complexidade dos procedimentos judiciais e falta de
transparência na prestação jurisdicional. Tal empreitada foi alcançada pelo constituinte
derivado, que elaborou a Emenda Constitucional nº. 45, a qual foi promulgada em
08.12.2004 (HERTEL, 2005).
A Emenda Constitucional nº. 45/04 buscou não somente expandir, mas, ainda,
solidificar os processos de reforma já encetados. Esta teve como escopo precípuo,
suscitar um avanço da celeridade e acessibilidade do sistema judicial brasileiro,
tornando-o mais transitável na solução institucional de determinados conflitos, em
razão do exagero de tempo e da distância da justiça, onde acabavam por ser resolvidos
na arena privada.
Entre as principais alterações adentradas por essa legislação, no que diz respeito
ao funcionamento da justiça, destacam-se as seguintes: (i) razoável duração do
processo; (ii) proporcionalidade entre o número de juízes na unidade jurisdicional e
a efetiva demanda judicial e a atinente população; (iii) funcionamento contínuo da
atividade jurisdicional; (iv) repartição imediata dos processos em todos os graus de
jurisdição; e (v) criação do Conselho Nacional de Justiça.
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No mais das vezes, indaga-se por que entre tantos serviços públicos apreciados
primordiais, os quais são fornecidos pelo Estado independente do pagamento de custas,
a exemplo da saúde e educação, não está o Acesso ao Poder Judiciário.
Discorre nesse sentido Cândido Rangel, que:
O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia
a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário
e coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da
comunidade e sem custos para quem quer fosse. A realidade
é a necessidade de despender recursos financeiros, quer para
o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos
interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes,
auxiliares ou defensores fazem dessas atividades profissão e
devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e
material consumível, indispensáveis ao exercício da jurisdição,
têm também o seu custo. (DINAMARCO, 2001, p. 629-630)

Todavia, a compreensão exposta pelo doutrinador não deve ser levada em
consideração, pois a educação e saúde também custam dinheiro, ou seja, são alguns dos
consumos em que o Estado possui gasto para fornecer tais serviços. De igual forma,
o Estado poderia custear a Justiça, haja vista, que a remuneração dos profissionais
do Judiciário é bem mais elevada que a dos professores, por exemplo, o que se torna
uma realidade um tanto desproporcional.
Nesse caso, uma opinião mais equilibrada é o entendimento de Nehemias de
Melo, pois para este:
[...] o Estado tem o dever de conceder a todos o acesso ao
Judiciário sem a necessidade de antecipação das despesas
processuais. Seria absurdo, para dizer o mínimo, que o ingresso
em juízo fosse possível apenas aos que detêm situação econômica
abastada. A função do Estado-Juiz é decidir os litígios e trazer
a paz social nas relações intersubjetivas, logo esta máxima
estaria prejudicada, se a maioria da população pobre não pudesse
defender seus direito (sic).
A luta da população por saúde, educação, trabalho, segurança,
dentre outras, deveria incluir outra reivindicação, qual seja, a
de Justiça Gratuita para todos. A Justiça é monopólio do Estado,
logo seu acesso deveria ser livre e gratuita para aqueles que
pleiteasse (sic) tal benefício. Se a campanha por justiça gratuita
prosperar, podemos até sugerir um “slogan”:
JUSTIÇA GRATUITA PARA TODOS! (MELO, 2004)
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No entanto, enquanto isso não for ocorrer, deve-se ter em mente que o acesso à
justiça não se dá somente ante a possibilidade econômica da parte de custear as despesas
do processo, sob pena de recair em um retrocesso imperdoável e totalmente contrário
aos escopos da CF/88, cuja qual determina ser mais acolhedora aos necessitados de
que se teve notícia até hoje no Brasil.
Em meio às transformações sociais, outras maneiras de ingresso à justiça estão
nascendo, tais como, os métodos alternativos, os quais têm como escopo o exercício
pleno da cidadania, por intermédio de planos comunitários, com ajuda e inclusão do
próprio cidadão, além de agregar parcerias com instituições de ensino, organizações
não governamentais, poder público, tendo dessa forma, como finalidade a tentativa de
construir um elo entre sociedade civil, para o restabelecimento da tutela de direitos.
Em suma, hoje em dia, busca-se uma justiça igualitária, justa e humana que
transcorra por todas as camadas da sociedade. No entanto, para que isso aconteça, a
igualdade deve despontar do papel e passar a integrar a realidade dos brasileiros, a
fim de poderem exercê-la de maneira efetiva.
3 GRATUIDADE DA JUSTIÇA: CONCEITO
A busca pelo judiciário dá-se a partir de conflitos, onde um litigante possui uma
pretensão que é oposta a outra, ou seja, existe uma incompatibilidade de interesses.
Em suma, isto é a desígnio básico da atividade judiciária: Ser um mecanismo de
acesso a todos, em que as pessoas possam reivindicar seus direitos e dirimir conflitos
sob o amparo do poder estatal.
O ingresso à justiça não pode estar à mercê da possibilidade financeira do
indivíduo frente às despesas processuais, tendo em vista que tal ingresso versa na
assistência de qualquer direito, sem nenhuma exceção, seja ela social, econômica ou
política. É indispensável destacar que não basta apenas a garantia formal da defesa dos
direitos e o acesso aos tribunais, mas a segurança do amparo material destes direitos,
afirmando a todos os cidadãos, independente da classe social, a ordem jurídica justa.
Por outro ponto, o Estado tem a obrigação de conferir a todos a entrada ao
Judiciário sem a obrigação de antecipação dos dispêndios processuais. Desse modo,
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seria uma contradição, para dizer o mínimo, que o acesso em juízo fosse admissível
apenas aos que sejam detentores de uma situação econômica bastante pecuniosa. O
desempenho do Estado-Juiz é dirimir as contendas existentes e proporcionar como
resultado a paz social nas relações intersubjetivas, logo esta máxima ficaria lesada,
se grande parcela da população considerada pobre não pudesse proteger seus direitos.
O ilustre professor Gabriel de Rezende Filho, já nos idos do século passado,
preconizava que:
A justiça deve estar ao alcance de todos, ricos e poderosos,
pobres e desprotegidos, mesmo porque o Estado reservou-se
o direito de administrá-la, não consentindo que ninguém faça
justiça por suas próprias mãos. Comparecendo em juízo um
litigante desprovido completamente de meios para arcar com
as despesas processuais, inclusive honorários de advogado, é
justo seja dispensado do pagamento de quaisquer custas (FILHO,
1954, p. 281).

No que se refere aos obstáculos de ordem econômica, existe o custo do processo,
que de acordo com Grinover:
O processo civil tem se mostrado um instrumento caro, seja pela
necessidade de antecipar custas ao Estado (os preparos), seja
pelos honorários advocatícios, seja pelo custo, às vezes bastante
elevado, das perícias. Tudo isso, como é perceptível à primeira
vista, concorre para estreitar o canal de acesso à justiça através
do processo (GRINOVER, 1999, p. 26).

Nas sociedades capitalistas, em geral, os custos do litígio são muito elevados à
medida que diminui o valor da demanda. Na Alemanha, segundo José Eduardo Faria:
Verificou-se que a litigação de uma causa de valor médio na
primeira instância de recursos, custaria, cerca de metade do
valor da causa. Na Inglaterra, um terço das causas em que houve
contestação os custos foram superiores ao valor da causa. Na
Itália, nas grandes causas os custos chegam a 8,4% do valor.
Já nas pequenas chegam a 170% (cento e setenta por cento)
(FARIA, 1997, p. 46).

Tais números explanam que a Justiça Civil expõe um custo mais alto para os
preocupados com questões de menor valor, o que inferioriza as classes populares.
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Ocorre ainda que, a prestação da tutela jurisdicional é serviço público remunerado,
a não ser em casos de miserabilidade, quando o Estado concede à parte o benefício
da assistência judiciária,5 ou nas causas da competência do Juizado Especial.6 Muito
embora, nestas mesmas causas, em segundo grau, o recorrente vencido pagará o valor
referente às custas e honorários de advogado.7
Além disso, concerne fazer referência a que os custos descritos envolvem as
despesas e todos os demais gastos efetuados com os atos do processo, como indenização
de viagem, diárias de testemunhas, a remuneração de peritos e assistentes técnicos.
Menciona-se ainda que as despesas processuais compreendam as verbas pagas aos
serventuários da justiça pela prática de ato processual. Despesas são todos os demais
gastos do processo com exclusão dos honorários.
Nesse sentido, o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição da República Federativa
do Brasil 1988, preconiza que o Estado deve prestar a assistência jurídica integral e
gratuita aqueles que demonstrarem a carência de recursos. Desse modo, compreendese que o Estado proporcionará elementos para a concretização da assistência jurídica.
Nessa situação, faz-se necessário entender o vocábulo “assistência jurídica”.
É imprescindível assimilar que a assistência jurídica é a averiguação, em sentido
amplo, do acolhimento ao hipossuficiente no que concerne a garantia da efetividade
de seus direitos, uma vez que esta terminologia engloba tanto a assistência judiciária,
que se refere ao Poder judiciário, cujo qual promove a equiparação entre as partes
interessadas no litígio, no escopo de aproximá-las, seja, resguardando, acima de tudo,
o princípio da isonomia. Souza menciona:
Assistência jurídica é mais que assistência puramente judicial.
Esse segundo termo vinha sendo utilizado pela legislação até
o advento da Constituição Federal de 1988. Assim, jurídica é
aquela assistência para o ingresso em juízo, bem como também
5

6

7

Lei n° 1060 de 05.02.50 - art. 4o - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários
de advogado, sem prejuízo próprio e de sua família.
Art. 54 da Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 - O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau
de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.
Art. 55 da Lei 9.099 de 26 de setembro de 1995 - A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em
custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente,
vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do
valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
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a assistência preventiva, pré-judiciária e a extrajudicial ou
extrajudiciária. (SOUZA, 2003, p.60).

Destaca-se ainda que a atuação do Estado possui suma importância na eficácia
da Assistência Jurídica, ou seja, apenas por meio desta é que aquele alcançará êxito,
conforme Souza confirma:
Após traçar um perfil acerca da possibilidade de viabilização
do direito de acesso à justiça através da prestação da assistência
jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, chegar-se-á à
conclusão, nesse estudo, de que essa assistência jurídica integral e
gratuita, direito fundamental, protege e viabiliza outros princípios
constitucionais maiores, tais como a isonomia entre os seres
humanos. (SOUZA, 2003, p. 17-18).

É de fácil percepção notar que a assistência jurídica não se restringe apenas
a assistência judiciária, que tem como objetivo a isenção das custas oriundas de um
processo. Bem, além disso, o instituto da assistência jurídica deve proporcionar um
serviço jurídico de consulta ao hipossuficiente, que garanta a este, a cidadania, a
dignidade e assegure o respeito à pessoa humana, pois a partir daí estará o Estado
promovendo o amparo social do necessitado, como aduz Souza:
As pessoas carentes, ao levarem suas pretensões ao Judiciário,
terão seus conflitos resolvidos com maior eficiência e celeridade.
Até mesmo aqueles que não necessitem da assistência gratuita,
mas tragam seus problemas a serem resolvidos no Judiciário,
sairão mais satisfeitos com a eficiente prestação jurisdicional.
É nesse ponto que a assistência jurídica integral, abarcando a
assistência extrajudicial de resolução dos conflitos, traz benefícios
a todos. (SOUZA, 2003, p. 57)

Outra questão relevante trata-se da diferenciação entre o que consiste em a
assistência judiciária gratuita e os benefícios da justiça gratuita, onde na primeira
é proporcionada pelo Estado, e da oportunidade ao necessitado o acesso a serviços
profissionais de advogados e auxiliares da justiça, seja por intermédio da defensoria
pública ou pela nomeação de um profissional pelo Juiz. Quanto, à justiça gratuita,
esta configura a desobrigação de todos os gastos alusivos à demanda, sendo este
ligado ao direito processual.
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Salienta-se também que, tanto a assistência judiciária gratuita quanto os
benefícios da justiça gratuita são primordiais ao acesso à Justiça aos menos favorecidos.
José Cretella Junior leciona que quanto à diferença entre a “assistência judiciária” e
a “justiça gratuita”, há o seguinte entendimento:
Denomina-se assistência judiciária o auxílio que o Estado oferece
– agora obrigatoriamente – ao que se encontra em situação de
miserabilidade, dispensando-o das despesas e providenciandolhe defensor, em juízo. A lei de organização judiciária determina
qual o Juiz competente para a assistência judiciária; para deferir
ou indeferir o benefício da justiça gratuita, competente é o
próprio Juiz da causa. A assistência judiciária abrange todos os
atos que concorram, de qualquer modo, para o conhecimento
da justiça – certidões de tabeliães, por exemplo -, ao passo que
o benefício da justiça gratuita é circunscrito aos processos,
incluída a preparação da prova e as cautelares. O requerente,
antes de entrar com a ação, em juízo, deverá solicitar a assistência
judiciária. (JUNIOR, 2000, p. 49).

Com isso, pode-se definir que a gratuidade da justiça incide na isenção do
adiantamento de despesas durante um trâmite processual, bem como os honorários
advocatícios, e não do seu pagamento. Desse modo, “as despesas processuais são
suportadas pelo Estado, que paga os honorários do perito, dispensa o recolhimento
de custas e emolumentos, providencia publicações na imprensa oficial, etc.” (FILHO,
2017, p. 91).
Nesse seguimento, a gratuidade da justiça eclode com um importante mecanismo
viabilizador do acesso à justiça e tem a precípua finalidade de dar efetividade a outros
direitos fundamentais constitucionalmente previstos, como a igualdade (artigo 5,
caput, CF), a cidadania (artigo 1º, inciso II, CF), e a própria dignidade da pessoa
humana (artigo. 1º, inciso III, CF).
Ao passo que se busca a efetividade dos direitos fundamentais, o direito
processual passa a ter um importante papel nessa missão, pois é ele quem indica qual
é a melhor maneira para se alcançar o direito material. Sob essa perspectiva, nota-se
a necessidade de atualização da lei processual a fim de se adequar às exigências da
sociedade moderna.
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Compete dizer que o único regramento legal que regulamentava o benefício
da justiça gratuita é datado de 1950, a Lei Federal n.º 1.060/50. Tal normativa não
é somente uma legislação que se encontra defasada do ponto de vista material e
processual, como também dotada de imperfeições técnicas e entraves à concessão do
benefício. Era preciso simplificar e desmistificar para então, avançar, pelo menos um
degrau, na universalização do acesso à justiça, e a Lei nº. 13.105/2015, que alterou
o Código de Processo Civil (CPC), o fez.
O autor Luiz Dellore (2015), ao tecer elogios ao legislador, diz que “as inovações
do CPC simplificam o procedimento, buscam evitar abuso dos requentes da gratuidade
e, especialmente, pretendem obstar debates laterais e incidentes, para que se possa
focar na discussão do mérito”.
Apesar da Constituição Federal e a Lei nº. 1.060/50 – LAJ – sejam apreciadas
como legislações avançadas, sem qualquer dúvida sobre isso, o Novo Código de
Processo Civil (NCPC), têm como mérito e principal objetivo, a tentativa de suprimir
diversas controvérsias, que ao longo do tempo eram divergentes entre a doutrina e
a jurisprudência.
4 JUSTIÇA GRATUITA, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E ASSISTÊNCIA
JURÍDICA
O benefício da justiça gratuita, ou seja, a dispensa dos pagamentos dos encargos
decorrentes de um processo judicial, assim como todo e qualquer regramento da
órbita jurídica, sofreu diversas modificações ao passar dos tempos e possuiu distintas
redações com o resultado do seu amadurecimento.
Dentre as expressões usadas, as que fazem jus a ter destaque, são as da justiça
gratuita, assistência judiciária e assistência jurídica que são habitualmente empregadas
como sinônimos, onde na realidade, não são. Contudo, deve-se frisar que todos são
direitos que qualquer pessoa pode alcançar. Todavia possuem uma área de desempenho
distinta. Assim, o uso de maneira inequívoca dessas expressões provém dos próprios
textos legislativos que as utilizam como o mesmo sentido.
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Didier Jr e Rafael Oliveira instruem que:
a) justiça gratuita, ou benefício da gratuidade, ou ainda gratuidade
judiciária, consiste na dispensa da parte do adiantamento de
todas as despesas, judiciais ou não, diretamente vinculadas ao
processo, bem assim na dispensa do pagamento de honorários
de advogado;
b) assistência judiciária é o patrocínio gratuito da causa por
advogado público (ex.:defensor público) ou particular (entidades
conveniadas ou não com o Poder Público, como por exemplo,
os núcleos de prática jurídica das faculdades de direito);
c) assistência jurídica compreende, além do que já foi dito, a
prestação de serviços jurídicos extrajudiciais (como, por exemplo,
a distribuição, por órgão do Estado, de cartilha contendo os
direitos básicos do consumidor) – trata-se, como se vê, de direito
bem abrangente. (DIDIER E OLIVEIRA, 2010, p. 11-12)

Primeiramente, define-se que a justiça gratuita é a gratuidade processual, ou
seja, é a prerrogativa de dispensa temporária e, de forma definitiva, após cinco anos
ininterruptos da conclusão da ação judicial, dos custos, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios devidos em razão da sucumbência, caso tenham os
atributos dispostos em lei.
Nelson Nery Junior (1994, p. 1831) a define como o benefício que “(...) libera
a parte que dele dispõe de prover as despesas dos atos que realizam e requerem no
processo (CPC 19), bem como de responder pelas custas e honorários advocatícios”.
Corroborando com isso, Rafael Alexandria de Oliveira descreve de maneira clara:
É comum a confusão quanto aos conceitos de benefício da justiça
gratuita (ou da gratuidade da justiça, ou ainda da gratuidade
judiciária), de assistência judiciária e de assistência jurídica.
Todos eles decorrem do direito fundamental à assistência jurídica
integral e gratuita de que trata o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, mas
não se confundem. Pontes de Miranda: (a) benefício da justiça
gratuita é, como já dito, a dispensa do adiantamento de despesas
processuais, para o qual se exige a tramitação de um processo
judicial, o requerimento da parte interessada e o deferimento do
juízo perante o qual o processo tramita; (b) assistência judiciária
consiste no direito de a parte ser assistida gratuitamente por um
profissional do Direito, normalmente membro da Defensoria
Pública da União, do Estados ou do Distrito Federal, e que não
depende do deferimento do juízo nem mesmo da existência de
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um processo judicial; (c) assistência jurídica é um conceito mais
amplo, que abrange o benefício da justiça gratuita e a assistência
judiciária, mas vai além deles, englobando todas as iniciativas do
Estado (em sentido amplo) que têm por objetivo promover uma
aproximação entre a sociedade e os serviços jurídicos – como,
por exemplo, as campanhas de conscientização de direitos do
consumidor promovidas por órgãos administrativos e os serviços
jurídicos itinerantes prestados à população carente. (OLIVEIRA,
2015, p. 355)

Trata-se de um benefício personalíssimo, pois se dirige às pessoas avaliadas
juridicamente pobres, isto é, que não podem pagar as despesas decorrentes do processo
sem que isto ocasione prejuízos, visto serem esses recursos econômicos imperativos
ao seu próprio mantimento ou de sua família8.
No que tange à assistência judiciária abarca o patrocínio gratuito da causa por
advogado público ou particular. É, pois, um dever público, versando na defesa do
assistido favorecido de maneira econômica pelo Estado, por meio do Defensor Público,
ou, exercido por entidades não estatais, conveniadas ou não com o poder público.
Lippmann (1999 apud Melo, 2004, p. 2) trata de diferenciar as duas primeiras,
deixando de fora a Assistência Jurídica, até porque, se for adotado o entendimento
acima, ela engloba a Justiça Gratuita e Assistência Judiciária:
A assistência judiciária não se confunde com justiça gratuita. A
primeira é fornecida pelo Estado, que possibilita ao necessitado
o acesso aos serviços profissionais de advogado e dos demais
auxiliares da justiça, inclusive os peritos, seja mediante a
defensoria pública ou da designação de um profissional liberal
pelo Juiz. Quanto à justiça gratuita, consiste na isenção de todas as
despesas inerentes à demanda, e é instituto de direito processual.
(MELO, 2004, p. 2)

Conclui Lippmann (1999 apud Melo, 2004, p. 3):
Ambas são essenciais para que os menos favorecidos tenham
acesso à Justiça, pois ainda que o advogado se abstenha de
8

Sobre a gratuidade da justiça, a jurisprudência brasileira tem como entendimento de que a necessidade, para a
obtenção do benefício, não se confunde com miserabilidade. Contudo, deve-se existir um critério objetivo para
verificar esta condição de “necessidade”, o que vem gerando profundas discrepâncias nas decisões de deferimento
e indeferimento do requerimento de gratuidade.
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cobrar honorários ao trabalhar para os mais pobres, faltam a estes
condições para arcar com outros gastos inerentes à demanda,
como custas, perícias, etc. Assim, Frequentemente, os acórdãos,
ao tratar da justiça gratuita, ressaltam seu caráter de Direito
Constitucional. (MELO, 2004, p. 3)

Antônio Cláudio da Costa Machado ainda explana que:
Os beneficiários da assistência judiciária gratuita (Lei n.1060/50)
estão isentos do pagamento de taxas, emolumentos, custas,
despesas de publicação, indenização, honorários de advogados
e peritos, despesas com a realização de código genético – DNA,
e depósitos previstos em lei para interposição de recursos,
ajuizamento de ações e demais atos processuais inerentes
ao exercício da ampla defesa e do contraditório (art. 3º).
(MACHADO, 2011, p. 37)

Assim, logo se conclui com o texto, que a justiça gratuita é a mera exoneração
de encargos econômicos processuais, ou extraprocessuais, desde que necessários
para o andamento do processo, e a assistência judiciária é mais ampla, onde contém
o trabalho do advogado, de forma gratuita ao beneficiário, que procura impedir que
a disparidade de ordem econômica entre as partes intervenha na busca da justiça.
Quanto à assistência jurídica, por seu turno, é embasada no artigo 5º, inciso LXXIV,
da CF/88, onde diz que: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”. Aqui, se analisa um direito concedido
pelo texto constitucional aos cidadãos, que conglomera uma assistência jurídica em
juízo ou fora dele, com ou sem conflito específico, orientações e informações.
Nesse sentido, Augusto Tavares Rosa Marcacini descreve de maneira formidável
um conceito de assistência jurídica gratuita que se aproxima da real e atual definição
constitucional:
A constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXIV,
inclui entre os direitos e garantias individuais a assistência
jurídica integral e gratuita. Utiliza a Lei Maior um terceiro
conceito, que também não deve ser confundido como sinônimo
de assistência judiciária ou justiça gratuita.
Por justiça Gratuita, deve ser entendida a gratuidade de todas as
causas e despesas, judiciais ou não, relativas a atos necessários
ao desenvolvimento do processo e á defesa dos direitos do
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beneficiário em juízo. O benefício da Justiça Gratuita compreende
a isenção de toda e qualquer despesa necessária ao pleno exercício
dos direitos e das faculdades processuais, sejam tais despesas
judiciais ou não. (...)
A assistência envolve o patrocínio gratuito por advogado. A
Assistência Judiciária é, pois, um serviço público organizado,
consistente na defesa em juízo do assistido, que deve ser oferecido
pelo Estado, mas que pode ser desempenhado por entidades
não-estatais, conveniadas ou não com o Poder Público. (...)
Por sua vez, a assistência jurídica engloba a assistência judiciária,
sendo ainda mais ampla esta, por envolver serviços jurídicos não
relacionados ao processo, tais como orientações individuais ou
coletivas, o esclarecimento de dúvidas, e mesmo um programa de
informações a toda a comunidade. (MARCACINI, 1996, p. 30-33)

Compreende-se, então, que à assistência judiciária gratuita, como o próprio
termo indica, está atrelado à prestação de um serviço na esfera judicial, ou seja, ao
trabalho oferecido por um advogado ou defensor público – assistente judiciário - ante
o Poder Judiciário em defesa do direito do assistido. Alude-se, portanto, a promoção
de demandas judiciais para a população pobre, que não dispõe de recursos financeiros
para arcar com as despesas de um advogado particular nem tampouco para pagar aos
dispêndios de um processo judicial.
Cumpre dizer que, a assistência judiciária gratuita possui previsão normativa
principalmente na lei 1.060, de 05 de fevereiro de 1.950. E de acordo com o artigo 1º da
mencionada lei, compete ao Poder Público Federal e Estadual, com ou sem a cooperação
da Ordem dos Advogados do Brasil, conferir assistência judiciária aos necessitados.
Ainda no mesmo diploma legal, o artigo 2º determina que o necessitado, pode
ser brasileiro ou estrangeiro, desde que não tenha condições de arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios para impugnar a justiça penal, civil, militar ou
do trabalho, sem detrimento de seu sustento, como também de sua família. E quanto à
hipótese de ausência de condições financeiras, para que seja requerida, pende apenas
de simples afirmativa na petição inicial – artigo 4º -, podendo, todavia, ser questionada
por meio de incidente processual próprio9.
9

Apesar do disposto no artigo 4º da lei 1.060/1950 disponha que a insuficiência de recursos necessite somete
de uma mera afirmação, sendo este um ato presumível, é uma prática forense bastante comum à exigência, por
parte do magistrado, de documentos comprobatórios da condição financeira alegada, a despeito de a própria lei
prever que compete à parte contrária questionar o cabimento da assistência gratuita pretendida.
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Resta evidenciado que as expressões, ora citadas como sinônimos são benefícios
distintos a qual fazem jus os hipossuficientes economicamente. A distinção é de suma
importância para uma melhor compreensão do tema, a fim de afastar qualquer dúvida
acerca da área de atuação do presente estudo, que é o da justiça gratuita, conforme
preconiza Ruy Pereira Barbosa de forma brilhante:
Assistência Jurídica significa não só a “assistência judiciária”
que consiste em atos de estar em juízo de onde vem a justiça
gratuita, mas também a préjudiciária e a extrajudicial ou
extrajudiciária. A pretensão da Carta é ampla, não se concentra
nos atos do processo, da demanda, do litígio, etc. “Assistência
Jurídica” compreende o universo, isto é, o gênero, da qual é
parte a “assistência judiciária”, eis que nem toda “assistência
jurídica” é, necessariamente, “assistência judiciária, vez que
aquela pode se dar fora do juízo e esta sempre é em juízo. A
partir da Constituição de 1988, os carentes, no sentido jurídico
do termo, fazem jus à dispensa de pagamento e à prestação de
serviços, não apenas na esfera judicial, mas em todo o campo dos
atos jurídicos. Na franquia estão também incluídos: a instauração
e movimentação de processos administrativos, perante quaisquer
órgãos públicos, em todos os níveis; os atos notariais e quaisquer
outros de natureza jurídica, praticados extrajudicialmente; a
prestação de serviços de consultoria, isto é, de informação e
aconselhamento em assuntos jurídicos, tanto para indivíduos,
como para coletividade. Coletividade é aplicado aqui, para
distinguir o grupo de pessoas consideradas em determinadas
situações, notadamente como integrantes de uma associação ou
como habitantes ou residentes de determinada região. Entendese como entes coletivos as fundações, associações, clubes de
serviço, etc.” (BARBOSA, 1998, p 62-63)

Constata-se que os meios para a concretização da gratuidade da justiça são
variados, além de estarem à disposição da população, e em conformidade com o
princípio da igualdade, tendo grande evidência no âmbito do processo judicial.
5 O SUBJETIVISMO PARA O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
Como mencionado em momento anterior, a Lei nº. 1060/50 precisa da existência
de critérios objetivos quanto ao seu deferimento. Em alusão ao novo Código de
Processo Civil, este mesmo de forma louvável, abordando sobre a matéria, continuou

Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 126

A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A SUBJETIVIDADE PARA O DEFERIMENTO

em trazer também no seu corpo textual essa omissão, permitindo aos critérios subjetivos
do magistrado a apreciação quanto ao deferimento ou não da gratuidade da justiça.
Apesar disso, a jurisprudência norteia que a mera indicação do estado de
hipossuficiência torna-se apta a preencher tal espaço em branco na legislação, estando
satisfatório ao deferimento. E, na prática, por ser um fundamento particular, está a
cargo do julgador, bem como o exame caso a caso, sendo ratificado, de for unânime o
deferimento pela guia do Superior Tribunal de Justiça, de que a simples asseveração
é aceitável para conseguir o peticionário o benefício da gratuidade da justiça.
Nessa lógica, o sistema apresenta deformidades, na medida em que não completa
as acepções de isonomia ou igualdade processuais, sob cuja percepção de que cobrar
custas daqueles que possuam capacidade para fazê-lo ajusta-se à isenção para aqueles
abaixo de um determinado padrão de renda, objetivamente considerado, pois, conforme
Capelletti e Garth:
Pessoas ou organizações que possuam recursos financeiros
consideráveis a serem utilizados têm vantagens óbvias ao propor
ou defender demandas. Em primeiro lugar, elas podem pagar
para litigar. Podem, além disso, suportar as delongas do litígio.
Cada uma dessas capacidades, em mãos de uma única das partes,
pode ser uma arma poderosa; a ameaça de litígio torna-se tanto
plausível quanto efetiva. (CAPELLETTI; GARTH, 2002, p. 21)

É justo, portanto, dentro desse contexto, sustentar que as despesas processuais,
além de instrumento de autofinanciamento e capacitação técnica do sistema judiciário,
servem como instrumento de equilíbrio entre aqueles que não possuam capacidade
econômica para suportar os ônus das demandas judiciais, além da necessária despesa
com advogados e documentações e aqueles que tenham abastada condição financeira,
sendo-lhe defeso valer-se da isenção, objetivamente regulamentada.
Não se poderia permitir, sob pena de desvirtuamento do sistema, que o critério
eminentemente subjetivo suplantasse elementos normativos técnicos e específicos, como
o de ter renda familiar igual ou inferior a 20 (vinte) salários mínimos, aproximando-se
bastante do sistema já presente nos Juizados Especiais, mas ao mesmo tempo exigindo
que a parte seja assistida por um advogado, que possa vir a ser ou não remunerado
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pelo Estado, dependendo das circunstâncias da causa, sem que esteja necessariamente
vinculado a algum órgão, como as Defensorias Públicas, ou a um cadastro, como os
chamados “dativos” (CAPELLETTI; GARTH, 2002, p. 21).
O financiamento dessa situação é que resiste a uma série de questionamentos,
razão pela qual tende os sistemas de gratuidade judiciária vincular a isenção de custas
com a dispensabilidade de advogados, fator que, por sua vez, compromete a qualidade
da eficiência e da correção na aplicação da norma, ao mesmo tempo em que viola
frontalmente o fundamento constitucional fixado no artigo 133, da Carta Política
Brasileira que dispõe que o advogado é indispensável à administração da justiça.
Percebe-se que a ausência de uma legislação que defina um critério objetivo
mínimo para se decidir o que é a insuficiência de recursos, exigiu trabalho da doutrina e
notadamente da jurisprudência, que, mesmo de modo tímido, tomou os mais diferentes
parâmetros. Nessa acepção, uma das primeiras direções que brota na jurisprudência é
a precisão de prova cabal da insuficiência de recursos para a concessão do benefício
da gratuidade às pessoas jurídicas10.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo para a
consolidação da jurisprudência pátria, já solidificou a interpretação sobre a concessão
da gratuidade da Justiça, que deveria resultar de uma análise eminentemente objetiva,
bastando ser alegada e perfunctoriamente comprovada por quem a demanda, mas
que acaba sendo permissiva com o subjetivismo, senão:
[...] - Consoante entendimento da Eg. Corte Especial a justiça
gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples
declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária
impugnar tal pedido.
Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes nos
autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas,
pode indeferir o benefício, situação em que não há como rever sua
decisão em recurso especial, a teor da Súmula n.º 07 desta Corte.
(AgRg nos EREsp 1232028/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP,
10

Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Demonstração cabal da insuficiência de recursos. 1. Ademais de
fundamentado, exclusivamente, na interpretação do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o certo é que a
Corte já assentou a necessidade de demonstração cabal da insuficiência de recursos para que a empresa possa
desfrutar dos benefícios da assistência judiciária. 2. Recurso especial não conhecido (STJ - REsp: 182557 RJ
1998/0053550-0, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de Julgamento: 02/09/1999,
T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 25.10.1999 p. 79).
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CORTE ESPECIAL, julgado em 29/08/2012, DJe 13/09/2012)
(BRASIL, 2012).

Após muita discussão, o entendimento sedimentado na jurisprudência11 foi
consagrado pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 98,
caput. Também se firmou o entendimento de que o requerente que se dedica a emprestar
dinheiro não faz jus ao benefício, uma vez que tal circunstância é incompatível com
a alegada necessidade (NERY JUNIOR; NERY, 2015, p. 475).
Os Tribunais também já fixaram como critério objetivo para se determinar se o
requerente é realmente hipossuficiente, a renda mensal inferior a dez salários mínimos12,
todavia, o Superior Tribunal de Justiça já refutou a utilização desse critério, sob o
fundamento de que “a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade
de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” 13.
Outro parâmetro que tem sido utilizado pelos juristas para aferir a condição
de miserabilidade do requerente é a faixa de isenção do Imposto de Renda, extraído
da tabela progressiva do tributo devidamente atualizada. 14
Há ainda, o critério do patrocínio da causa por advogado particular para afastar
a benesse já era rechaçado pela jurisprudência15 e foi recepcionado pelo atual Código
de Processo Civil em seu artigo 99, parágrafo 4º.
11

12

13

14

15

Súmula 481 STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AJG.
PARÂMETRO. DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção desta Corte vem consolidando entendimento
no sentido de fixar patamar objetivo para a concessão do benefício da AJG, qual seja dez salários mínimo. 2.
Hipótese em que a agravante comprovou renda mensal bem inferior ao limite paradigmático destacado, inexistindo
qualquer razão para o indeferimento do pleito, em prestígio à norma de regência (Lei n. 1.060/1950) e ao
princípio da acessibilidade (artigo 5º, XXXV, Constituição Federal). (TRF-4 - AG: 50101513420134040000
5010151-34.2013.404.0000, Relator: NICOLAU KONKEL JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/08/2013, TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: D.E. 16/08/2013).
STJ - AgRg no AREsp: 626487 MG 2014/0315675-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Data de Julgamento: 28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2015.
TJ-PR - AI: 14520235 PR 1452023-5 (Decisão Monocrática), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento:
27/10/2015, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1683 05/11/2015.
Assistência judiciária. Defensoria Pública. Advogado particular. Interpretação da Lei nº 1.060/50. 1. Não
é suficiente para afastar a assistência judiciária a existência de advogado contratado. O que a lei especial
de regência exige é a presença do estado de pobreza, ou seja, da necessidade da assistência judiciária por
impossibilidade de responder pelas custas, que poderá ser enfrentada com prova que a desfaça. Não serve para
medir isso a qualidade do defensor, se público ou particular. 2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ
- REsp: 679198 PR 2004/0103656-9, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data de
Julgamento: 21/11/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 16/04/2007 p. 184).
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O Superior Tribunal de Justiça preconiza que o intérprete deve conjugar o
binômio “necessidade-possibilidade”, assim, para se conceder o benefício da gratuidade
da justiça deve-se considerar não apenas os rendimentos mensais do requerente, mas,
também, o comprometimento de suas despesas16.
Nesse espectro, o aplicador da norma jurídica é quem tem o poder-dever
de materializar, no caso concreto, o conceito jurídico indeterminado do que é ser
necessitado economicamente para arcar com as despesas processuais, dando assim,
maior efetividade ao preceito constitucional do acesso à justiça.
A análise da condição financeira do postulante deve ficar restrita a sua situação
presente, e não ao seu histórico de riquezas, o simples fato de o requerente já ter sido
rico empresário ou pessoa de posses não significa que não possa ser, hoje, pessoa
pobre na acepção jurídica do termo e necessitar da assistência judiciária. Da mesma
forma, a recíproca é verdadeira o pobre que é beneficiário da gratuidade, pode, por
fatores supervenientes, tornar-se pessoa abastada financeiramente, o que, certamente,
lhe cassará o benefício (NERY JUNIOR; NERY, 2015, p. 477).
Destarte, a adoção pelo juiz de um parâmetro como ponto de partida para
verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita não
deve ser visto como violador da norma. Bem da verdade, a gratuidade da justiça é
uma das portas de acesso ao Poder Judiciário, entretanto, não pode ser utilizada pelo
beneficiário, tão-somente, para se furtar das obrigações oriundas do processo.
A Lei nº. 1.060/50 exigia, em sua redação original, que o requerente comprovasse
o estado de pobreza alegado, hoje – a partir da nova redação dada ao artigo 4º, parágrafo
1º da referida norma pela Lei Federal nº. 7.510.86 –, basta a simples afirmação de
necessidade do benefício, o que, inclusive é referendado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentir, o aplicador do direito exerce um fundamental papel
para que o processo não seja um fim em si mesmo, mas sim um instrumento para a
materialização de um direito.
16

STJ - REsp: 263781 SP 2000/0060786-0, Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data
de Julgamento: 22/05/2001, T3 - TERCEIRA TURMA, Dat a de Publicação: <!-- DTPB: 20010813</br> -->
DJ 13/08/2001 p. 150</br> JBCC vol. 193 p. 249.
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Nota-se que o indeterminismo do termo insuficiência de recursos aliado a mera
alegação da necessidade, poderia transviar o sentido da norma, devendo o magistrado
ficar atento para que os privilegiados de fortuna não ingressem gratuitamente no feito.
Assim, havendo elementos no processo que infirmem a alegação do postulante
– que goza de presunção iuris tantum – a hipossuficiência deve ser comprovada:
Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida
pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples
do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que
se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem
obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a
parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício (NERY JUNIOR;
NERY, 2015, p. 477).

Infelizmente a finalidade do benefício, não raras vezes, é distorcida, seja pela
abstração do conceito ou mesmo pela lisura do ser humano, e isso contribui para o
aumento de demandas desqualificadas respaldadas na ausência de riscos no caso de
improcedência.
Para Márcio Pirôpo Galvão (2010), os mecanismos de acesso à justiça fomentam
ações despretensiosas – e cita como exemplos as ações trabalhistas e aquelas do
âmbito dos Juizados Especiais – exclusivamente pela ausência de custo econômico,
defende, inclusive, que o acesso ao Judiciário de forma gratuita virou uma “loteria
onde todos querem tentar a sorte”.
E continua o autor, citando a decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Dourados, Dr. José Carlos de Souza, que as demandas desnecessárias
“abarrotam o Poder Judiciário e dificultam o acesso à Justiça de jurisdicionados
com pretensões mais nobres. Incentivam o aumento da inadimplência e sedimenta a
cultura do não cumprimento dos contratos [...] Configuram provocação abusiva da
máquina judiciária e má-fé do devedor” (GALVÃO, 2010).
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Como visto, a utilização abusiva da gratuidade da justiça pode representar
o congestionamento da máquina judicial, comprometendo a razoável duração do
processo e ao revés de seu propósito, servirá como óbice ao acesso a justiça daquele
que realmente tem urgência na prestação jurisdicional.
Talvez uma boa alternativa para se evitar decisões díspares e a banalização
do benefício, ante a carga de subjetividade do seu pressuposto, fosse exigir uma
comprovação mínima da insuficiência de recursos. Afinal, quem realmente necessita
do benefício não teria dificuldade alguma em demonstrar a sua impossibilidade
financeira para arcar com as despesas processuais.
É certo que a Lei nº. 1.060/50, e agora o Código de Processo Civil, estabelecem
ônus ao litigante que de má-fé requereu o benefício da gratuidade, todavia, a prova nesse
sentido deve ser contundente, o que estimula, de certa forma, pedidos indiscriminados
de gratuidade, uma vez que sopesando os riscos, os ganhos prevalecem.
Portanto, o que se percebe é que, nesse ponto, o legislador civil não conseguiu
encerrar as discussões, deixando a solução para a doutrina e a jurisprudência, agora
basta saber como as discussões serão encaminhadas de modo que não se instale – ou
aumente – um estado de desconfiança em torno do benefício da gratuidade da justiça,
em decorrência dos abusos praticados, mas que, também, não se deixe de cumprir a
sua precípua finalidade constitucional de ser um instrumento de acesso ao Judiciário
daqueles que não desfrutam de plenas condições financeiras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O benefício da gratuidade de justiça assegurado pela Lei nº. 1.060/50 anda de
mãos dadas com o princípio do acesso à justiça. Tem por escopo desburocratizar e
simplificar a vida do cidadão que não tem condições de arcar com despesas processuais,
mas precisa da intervenção do Poder Judiciário para ver resolvida uma demanda de
natureza cível.
O atual Código de Processo Civil atuou de maneira consideravelmente positiva
atinente ao instituto da Gratuidade da Justiça, houve alvorecimento de alguns pontos
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que a Lei nº. 1.060/50 era retrógrada e mesmo silente, bem como normatizou questões
já consolidadas pela jurisprudência. Em contrapartida, a legislação processual civil
não se fez clara quanto ao pressuposto para a concessão do benefício da gratuidade da
justiça, mormente porque se limitou a prever que a simples afirmação de insuficiência
de recursos para pagar as despesas processuais é suficiente ao seu deferimento.
Afinal, o que é insuficiência de recursos? Qual o critério objetivo para se
definir quem se enquadra ou não nesse perfil. Mais uma vez, a lei que trata sobre a
gratuidade da justiça silenciou nesse pormenor, reservando ao aplicador do direito a
missão de examinar casuisticamente quem é merecedor ou não da benesse, partindo
de uma interpretação alicerçada na finalidade da lei – promover o acesso à justiça.
Assim, duas questões surgem: A primeira é se o legislador foi relapso ou se
ele propositadamente preferiu a um conceito indeterminado para a concessão do
benefício. E a segunda é se ele agiu bem.
Diante dos esforços que a justiça no Brasil tem em proporcionar uma justiça
acessível, com propagandas informativas e campanhas, muito há que se providenciar
para garantir mudanças na operacionalização dos direitos e das garantias na efetivação
destes. Não podemos nos ater apenas no inconformismo ou na apatia, temos sim que
nos apresentar de forma participativa e não só na fase reivindicatória, mas também
propositivos e equânimes em querer a justa participação de todos para que a justiça
esteja a serviço de todos.
A cidadania historicamente vem passando por profundas modificações e,
portanto, consideramos um construto social, que deve ser construída alicerçada em
fundamentos de valorização da vida humana.
O tema admitiria maiores discussões, entretanto não se aspirava com o presente
trabalho esgotá-lo, mas somente ocasionar uma reflexão sobre o novo cenário jurídico
que espera os operadores do direito com a vigência do Novo Código de Processo
Civil – NCPC.

Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 133

Catarina Vilna Gomes de Oliveira Santos, Dhaniel Luckas Terto Madeira Ferreira

REFERÊNCIAS
_____. Lei nº. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.Lei de assistência judiciária.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L1060.htm>. Acesso
em:09/08/2017.
_____. Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015.Código De Processo Civil.
Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/
l13105.htm>. Acesso em: 09/08/2017.
______. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 12 jun. 2015.
ABRANCHES, Sérgio Henrique. Política social e combate à pobreza: a teoria
da prática. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 1998.
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.
htm.>. Acesso em: 09/08/2017.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constitucional.
Coimbra: Almedina, 2003.
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen
Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 2002.
DELLORE, Luiz. Novo CPC: o lado B da justiça gratuita. Disponível em:
< http://jota.info/novo-cpcoladobda-justiça-gratuita>. Acesso em: 14 ago. 2017.
DIDIER, Fredie e OLIVEIRA, Rafael. Benefício da Justiça Gratuita. 4ª ed.
Editora Juspodivm. 2010.
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. vol. II. São
Paulo: Malheiros, 2001.
FILHO, Gabriel de Rezende. Curso de Direito Processual Civil, 4ª. Ed. São
Paulo: Saraiva, 1954, v. 1.
Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 134

A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E A SUBJETIVIDADE PARA O DEFERIMENTO

FOUCAULT, Michel. A história da sexualidade 2: o uso dos prazeres. 5 ed. Rio
de Janeiro: Graal, 1988.
GARCIA, Ronaldo Coutinho. Iniquidade social no Brasil: uma aproximação e
uma tentativa. Brasília: IPEA, 2003, p. 10. Disponível em <http://www.ipea.gov.
br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0971.pdf>.
GRINOVER, Ada Pellegrini & CINTRA, Antônio Carlos de Araújo,
DINAMARCO, Cândido R. Teoria geral do processo. 5. Ed., São Paulo:
Malheiros. 1999.
HERTEL, Daniel Roberto. Aspectos processuais da Emenda Constitucional n.
45. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 783, 25 ago. 2005. Disponível em: <http://
jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7192>.
JUNIOR, José Cretella. Apud Melo, Nehemias Domingos de. A Justiça
gratuita como instrumento de democratização do acesso ao Judiciário. Revista
Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 9, n. 230,  2004. Disponível
em: <https://jus.com.br/artigos/4877>. Acesso em: 06 de ago. de 2017.
JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil
comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 2. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1994.
LIMA, Roberto Kant de. Carnavais, malandros e heróis: o dilema brasileiro do
espaço público. In: GOMES, Laura Graziela; BARBOSA, Lívia; DRUMOND,
José Augusto. O Brasil não é para principiantes: carnavais, malandros e heróis 20
anos depois. Rio de Janeiro: FGV, 2000.
MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado:
artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 10. ed. Barueri, SP: Manole, 2011.
MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência jurídica, assistência
judiciária e justiça gratuita. Rio de Janeiro: Forense, 1996.

Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 135

Catarina Vilna Gomes de Oliveira Santos, Dhaniel Luckas Terto Madeira Ferreira

MELO, Nehemias Domingos de. A Justiça gratuita como instrumento de
democratização do acesso ao Judiciário. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 230,
23 fev. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4877>
Acesso em: 9 out. 2017.
ROCHA, Sonia. Pobreza no Brasil: afinal, de que se trata? Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2003.
SANTOS, Boaventura de Souza. In: FARIA, José Eduardo (org). Direito e
justiça: A função Social do Judiciário. São Paulo: Ática, 1989.
SAPORI, Luís Flávio. A administração da Justiça Criminal numa área
metropolitana. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 29, out. 1995, p.
143-156.
FARIA, José Eduardo. Direito e justiça. 3.ed., São Paulo: Ática. 1997.

Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 136

A LEI MARIA DA PENHA COMO MECANISMO DE DEFESA DA MULHER CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, NA PERSPECTIVA DO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE CONSTITUCIONAL

A LEI MARIA DA PENHA COMO MECANISMO DE DEFESA
DA MULHER CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,
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CONSTITUCIONAL
THE MARIA DA PENHA LAW AS A WOMAN’S DEFENSE
MECHANISM AGAINST DOMESTIC VIOLENCE, FROM THE
PERSPECTIVE OF THE CONSTITUTIONAL EQUALITY PRINCIPLE
Antonio João da Costa Sales1
Leyde Renê Nogueira Chaves2
RESUMO: O presente artigo tem por finalidade tratar da questão da violência doméstica e familiar,
observando o seu aspecto jurídico e social. A temática foi desenvolvida na perspectiva do princípio da
igualdade constitucional e dos direitos humanos fundamentais, que se encontram insculpidos no artigo
5º da Constituição Federal. Buscou-se sintetizar os principais aspectos da questão da violência familiar
e o surgimento da Lei Maria da Penha. O emblemático caso levado ao conhecimento da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos teve como resultado o surgimento da Lei n. 11.340/2006. O
diploma legal criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
Palavras-chaves: Lei 11.340/2006. Constitucionalidade. Igualdade.
ABSTRACT: This article aims to address the issue of domestic violence, observing their social and legal
aspect. The theme was developed in view of the constitutional principle of equality and fundamental
human rights, which are insculpidos in Article 5 of the Federal Constitution. We tried to summarize
the main aspects of the issue of family violence and the emergence of the Maria da Penha Law. The
emblematic case brought to the Inter-American Commission on Human Rights has resulted in the
emergence of Law. 11.340/2006. The statute created mechanisms to restrain and prevent domestic and
family violence against women.
Keywords: Law 11.340/2006. Constitutionality. Equality.
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INTRODUÇÃO
A temática da violência doméstica e familiar, sobretudo com o advento da
Lei Maria da Penha não pode ser dissociada de seus aspectos jurídico e social. Não
menos importante se torna a perspectiva que se pretende trabalhar o tema, vez que
diferentes caminhos podem ser trilhados. Alguns se posicionam para defender a sua
constitucionalidade e sua importância no sentido de buscar a garantia da igualdade
entre homens e mulheres. Outros, observam de forma crítica a elaboração da lei em
comento.. O tempo demonstrará a importância da Lei em análise.
As Leis devem ter seu fundamento de validade no texto constitucional, sem
esquecer a questão da efetividade dos diplomas legais colocados à disposição dos
cidadãos e das cidadãs brasileiras. Não basta a existência de uma Lei, mas que tal
mecanismo tenha força para ser aplicado, que permita à sociedade buscar efetivar
direitos, sobretudo em um momento em que os direitos humanos ressurgem no
cenário nacional e internacional, na perspectiva de que possam oferecer melhores
condições de defesa da sociedade, ou seja, do homem e da mulher no âmbito de suas
relações sociais.
Importante frisar que hodiernamente há necessidade de se estabelecer uma ponte
sólida entre a teoria e a prática, entre a vontade do legislador, enquanto vontade geral
da sociedade politicamente organizada e a devida aplicação das medidas adequadas
visando à efetivação dos direitos consignados na legislação. A Lei não pode ser utópica
a tal ponto de não se concretizar, mas também não pode ser tímida a ponto de deixar
de manifestar o desejo concreto de mudanças, de revelar uma vontade política séria e
de inovar a forma de compreender os problemas sociais, em busca de solucioná-los.
A Lei Maria da Penha oferece a possibilidade de compreender a problemática
da violência doméstica sob outro viés, quebrando alguns paradigmas e criando
mecanismos para combater e prevenir a violência intrafamiliar. Permite essa Lei
uma reflexão sobre o comportamento humano, quais as condutas adotadas no seio
familiar. Importante anotar ainda a perspectiva, o princípio basilar que se pretende
tomar como base para essa discussão.
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Deve-se enfatizar que a conhecida Lei Maria da Penha, inaugurou importante
mecanismo de proteção da integridade do gênero feminino. A citada Lei foi inserida no
ordenamento jurídico brasileiro a partir de exigências dos organismos internacionais que
cuidam dos direitos humanos, que se relacionam aos direitos e garantias fundamentais,
os quais correspondem aos direitos humanos positivados na Lei Maior, devendo ser
referência primordial para a elaboração das leis infraconstitucionais.
No presente trabalho tratar-se-á de uma série de aspectos relacionados à lei
supracitada, entre eles as fontes históricas do surgimento da lei, a Lei Maria da Penha
e os direitos humanos fundamentais, a constitucionalidade da lei e a sua necessidade
no âmbito das relações familiares. Busca-se colocar em pauta a discussão sobre a
infringência ou não do princípio da igualdade constitucional e encontrar, destarte,
algumas respostas que demonstrem a razão da grande repercussão da lei nos campos
social e jurídico.
1 FONTES HISTÓRICAS DA LEI MARIA DA PENHA
As fontes históricas da Lei nº 11.340/2006 propiciam uma longa retrospectiva.
Durante um longo período histórico verificou-se a grave ameaça à dignidade humana
da mulher. Essa análise histórica demonstra que a mulher desencadeou uma árdua luta
pela igualdade de gênero até atingir a atual situação em que conquistou uma maior
garantia de sua integridade física e psíquica. Não resta dúvida, como afirma Porto
(2012, p. 12) que “a mulher sempre foi relegada a um segundo plano, posicionada
em grau submisso, discriminada e oprimida”.
Com o amadurecimento dos povos, após diversas revoluções, até a idade
moderna e contemporânea, novos valores foram adotados, permitindo à sociedade
indignar-se com antigas práticas. Novos meios de controle social passam a ser aceitos,
de forma que não somente a censura moral, mas o direito passa a exercer papel
primordial, regulando as relações sociais, conforme lembra Isac Sabbá Guimarães,
ao tratar do tema.
O surgimento da Lei sobredita, como sugere o seu próprio preâmbulo
fundamentou-se na necessidade de criar mecanismos para coibir a violência doméstica
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e familiar contra a mulher, tendo como fundamento de validade a Constituição e as
Convenções sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres e Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.
A sociedade ocidental se estruturou a partir de novos paradigmas, nos quais
são bases fundamentais, a democracia, a inclusão social e a preocupação com os
direitos humanos. Busca-se a efetivação dos princípios constitucionais, a exemplo
do princípio da igualdade e o da dignidade humana, ainda sob o ponto de vista de
Isac Sabbá Guimarães.
Nesse diapasão, a conquista dos direitos trabalhistas, previdenciários e o direito
ao voto das mulheres, contribuíram para derrubar concepções discriminatórias em
relação à mulher em sua autodeterminação pessoal, tornando-se de certa maneira
inadequado referir-se atualmente à mulher como “sexo frágil”. O novo papel da
mulher ganhou relevância, vez que passou a ter uma participação sócio-política
muito maior nas últimas décadas, conforme lembra Rogério Sanches Cunha, outro
estudioso da temática.
Apesar de todo esse processo de inserção da mulher no mercado de trabalho
e ascensão do gênero feminino no meio social e político, o surgimento de uma lei
que protegesse a mulher contra a violência somente se realizou no mundo jurídico,
após um longo processo de lutas, após uma tragédia pessoal vivenciada por Maria
da Penha Maia Fernandes.
Ao buscar junto aos órgãos internacionais, uma forma de solucionar a grave
situação por que passavam as mulheres, vítimas de agressões no âmbito familiar, a
farmacêutica Maria da Penha retirou o véu que cobria a realidade da falta de uma
política pública que coibisse esse tipo de violência. Tal assertiva se depreende da
análise do problema atinente à degradante situação de violência sofrida por muitas
mulheres no Brasil.
A situação vivenciada por Maria da Penha causou uma grande insatisfação da
vítima com o poder público e motivou-a para provocar os organismos internacionais
em busca de viabilizar a elaboração de uma política de proteção à mulher. O
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desafio era efetivar uma política pública que conferisse um tratamento mais digno
ao gênero feminino.
2 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE COMBATE À
VIOLÊNCIA NO BRASIL
Durante longos séculos a mulher sofreu as mais diversas formas de violência, tais
como a física, a moral, a psicológica ou a econômica. Tal situação suscitou a discussão
do tema da violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito internacional,
a exemplo da Comunidade Européia, que obrigou seus Estados integrantes a adotar
nova política criminal, de modo a criminalizar a violência doméstica. A República
Federativa do Brasil também foi obrigada a manifestar-se sobre a questão, aderindo a
uma série de convenções internacionais, embora tenha havido uma significativa demora
na elaboração de lei específica no sentido de coibir a violência doméstica no país.
A Convenção de Belém do Pará, como ficou conhecida a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, ocorrida no
ano de 1994, foi o marco histórico mais importante no que toca à autodeterminação do
Estado brasileiro de buscar eliminar tal tipo de violência. No entanto, em seguida veio
a omissão legislativa do Estado, vez que a violência doméstica continuava grassando
no meio rural e urbano, ocorrendo ainda fatos degradantes, como o ocorrido com
Maria da Penha no ano de 1983. Havia necessidade de lei interna para regulamentar
a intenção de coibir a violência intralares.
O Brasil não cumpriu o artigo 7º da Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém
do Pará. Esse dispositivo determinava que os Estados-Partes deveriam se empenhar
em abster-se de qualquer ação ou prática de violência contra a mulher, atuar com
diligência para prevenir, investigar e punir a violência contra a mulher. Os Estadospartes deveriam incluir em sua legislação interna normas penais, civis e administrativas
e outras necessárias para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. .
Pode-se afirmar, com base nas ideias acima apresentadas, que a protagonista
de todo esse processo de lutas tornou-se um símbolo no âmbito nacional para as
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mulheres e para os brasileiros em geral. Aqueles que se coadunam com a causa de
uma sociedade sem violência, na qualidade de seres humanos comprometidos com
a igualdade de direitos fundamentais não podem deixar de reconhecer que Maria da
Penha serviu como exemplo de superação. A experiência dessa grande nordestina
ajudou a demonstrar para o Brasil e para o mundo que os preconceitos, os atavismos
culturais e os valores retrógados de alguns, são fatores que causam graves sequelas
e prejuízos para as mulheres e para a sociedade.
Não é demais lembrar que a denúncia levada a efeito por Maria da Penha,
levando ao crivo da Organização dos Estados Americanos – OEA - a violência
que sofrera, partiu do Centro pela Justiça Pelo Direito Internacional e do Comitê
Latino Americano de Defesa dos Direitos da Mulher, embora a questão tenha
sido anteriormente discutida de forma exaustiva pelas entidades que defendem as
mulheres, ganhando maior relevância tal processo com a vigência da Lei que coíbe
a violência contra a mulher. Surge, destarte, uma política nacional de combate à
violência contra a mulher.
Analisando todo o processo histórico acima enfocado, pode-se concluir, a título
de síntese, que houve todo um processo de lutas das mulheres, pressões externas e
internas, além de outros fatores que contribuíram para que finalmente fosse estampado
no ordenamento jurídico brasileiro a citada Lei, em benefício da mulher e da sociedade.
3 A DEFINIÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
A definição de violência doméstica e familiar pode ser extraída da própria
lei, sem olvidar a grande contribuição dos doutrinadores pátrios. A definição legal
da violência doméstica claramente será percebida pela leitura do artigo 5º da Lei nº
11.340/2006, ao determinar que a configuração da violência doméstica e familiar
não se associa somente à agressão do homem contra a sua esposa ou companheira.
Trata-se de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que venha a causar, por
exemplo, a morte da mulher, hipótese que configura o homicídio, crime já tipificado
na Lei Penal. O rol de crimes do artigo em comento, caput, também cita a lesão, o
sofrimento físico, sexual ou psicológico, além do dano moral ou patrimonial.
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Segundo Guimarães (2012) esses crimes configuram violência doméstica
para efeito da Lei ora enfocada, quando ocorra no âmbito da unidade doméstica, no
espaço de convivência permanente de pessoas, mesmo no que toca às pessoas que se
agregam umas às outras de forma provisória, inseridas no âmbito da família.
Apesar da grande importância da mulher no âmbito da família, base da sociedade,
neste espaço ainda se desenvolve o fenômeno da violência, que adquire um significado
especial, vez que se torna mais viável para o agressor a subjugação psicológica da
vítima. Por essa razão, a Lei procura dar uma abrangência maior ao conceito de
unidade doméstica, em conformidade com artigo 5º, II, da aludida lei.
No entanto, a análise dos renomados autores acima citados vislumbra que
não se trata apenas de estudar o fenômeno observando a relação de subordinação
ou submissão construída ao longo do tempo entre os gêneros. Não resta dúvida que
fatores culturais e econômicos culminaram em legitimar um certo domínio por parte
do homem. Por outro lado, cada vez mais a mulher ocupa um espaço mais relevante
no meio social, havendo necessidade de buscar outras explicações para o fenômeno
ainda persistente das agressões intralares.
No aspecto político as mulheres têm se destacado ao redor do mundo, a exemplo
do que ocorreu em Israel, que foi governado por Golda Meir e no Chile, que teve
como presidenta Michelle Bachelet. No Brasil, a recente ascensão política das
mulheres, com a eleição da Presidenta Dilma Rousself demonstra que esse processo
de subordinação econômica ou política das mulheres vem se desmistificando, ou pelo
menos, sendo mitigado. Com tais mudanças, deve-se, destarte, buscar as razões da
violência doméstica também em outros aspectos, enfatiza Isac Sabbá Guimarães, vez
que essa submissão explícita ou velada vem sendo superada.
4 ALGUNS ÍNDICES REVELADORES DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR
Importante demonstrar alguns Índices Reveladores da Violência Doméstica
e Familiar no Brasil. Não se deve olvidar que a violência doméstica e familiar é
cometida por aqueles que deveriam respeitar, tratar com ternura e dedicação suas
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esposas, companheiras, mães ou filhas, mas que acabam tornando-se seus agressores.
Há um processo em que o agente se aproveita das relações familiares ou de outras
formas de relacionamentos que implicam convivência entre vítima e agressor, seja
em razão de relacionamentos temporários, pretéritos ou atuais.
Deve-se observar que os dados estatísticos que tratam da questão da violência
doméstica no Brasil revelam situação que exige muita cautela por parte do Estado
e da sociedade. Não seria racional deixar de observar essa estatística para melhor
compreender o fenômeno. Neste sentido, pode-se desenvolver um novo olhar sobre
o tema, talvez despido de certos preconceitos
Conforme pesquisa elaborada por Waiselflsz (2011), divulgada por meio do
documento Mapa da Violência 2011: Homicídio de Mulheres no Brasil, os óbitos
em grande parte ocorreram nas residências ou habitação da vítima, chegando a 40%
(quarenta por cento) de mortes ocorridas no âmbito dos lares das vítimas.
Apenas para ilustrar a situação nos Estados, em 2010, a taxa média de homicídios
foi de 4,4 homicídios em cada cem mil mulheres. Verifica-se ainda com base em Waiselflsz
(2012, p. 7) que o Estado do Espírito Santo apresenta uma “taxa de 9,4 homicídios em
cada 100 mil mulheres, mais que duplica a média nacional e quase quadruplica a taxa
do Piauí, estado que apresenta o menor índice do país”, com taxa de 2,6.
Com base em um estudo de casos envolvendo vítimas e agressores da Comarca
de Balneário Camboriú-SC, Isac Sabbá observou que alguns fatores ocupam as
primeiras posições, delineando o seguinte quadro: problemas de ordem social (50%),
de saúde (22%) e econômico-financeiro (10%).
Ao passar a ser tratada com seriedade pelo Estado, a sociedade também vem
buscando compreender que a questão da violência, especialmente a cometida contra
a mulher, consiste em um problema de ordem pública. Exige-se dos legisladores e
do Poder Judiciário um tratamento mais adequado.
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5 AS FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
As formas de violência doméstica contra a mulher encontram-se inseridas no artigo
7º da Lei em comento, que determina em seus incisos as diversas formas de violência
contra a mulher, ou seja, a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.
Segundo o estudioso do tema Rogério Sanches, a violência física atinge a
integridade ou a saúde corporal da vítima, por meio de diversos instrumentos, com
uso da força física, configurando condutas previstas no Código Penal, tais como a
lesão corporal e o homicídio.
Com relação à violência psicológica, o autor citado lembra que pode ocorrer
por meio de humilhação, podendo também se associar ao crime de ameaça. A
violência psicológica pode ser definida como a agressão emocional, a ameaça ou
a discriminação a vítima.
No que toca à violência sexual, verifica-se, com base no artigo 7º, inciso III,
da Lei em comento, que consiste em qualquer conduta que não somente constranja a
mulher a manter relação sexual com o agressor, mas que também a obrigue a presenciar
ou participar de relação não desejada, mediante ameaça ou coação. O Código Penal
tipifica o crime de estupro.
A violência patrimonial diz respeito às condutas lesivas ao bens jurídicos
materiais da mulher, conforme previsão do artigo 7º, inciso IV, da lei em apreço. Tal
forma de violência diz respeito a qualquer conduta que configure retenção, subtração
ou destruição dos objetos ou instrumentos de trabalho da mulher.
No que concerne à violência moral, entende-se como qualquer conduta que
consista em calúnia, injúria ou difamação, que via de regra, ocorrem juntamente com a
violência psicológica. Indubitavelmente, as mais diversas formas de violência doméstica
(física, psicológica, patrimonial e moral) por vezes ocorrem simultaneamente.
6 ASPECTOS JURÍDICOS DA LEI MARIA DA PENHA
Um ponto crucial a ser discutido consiste nos aspectos jurídicos da Lei Maria
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se que outros aspectos também são importantes, embora via de regra se observe uma
maior discussão dos aspectos penais.
6.1 Aspectos Penais da Lei Maria da Penha
A Lei nº 11.340/2006 aumentou a sanção penal para crimes dessa natureza,
modificando o art. 129, §9º. Destarte, a pena, que era de detenção, de 6 meses a 1 ano,
passou para detenção, de 3 meses a 3 anos, diminuindo a pena mínima cominada e
majorando o limite máximo de pena. Em consequência dessa alteração, a Lei Maria
da Penha afastou a aplicação da Lei dos Juizados Especiais Criminais no que se
refere à violência contra a mulher. A Lei 9.099/1995 aplica-se aos crimes de menor
potencial ofensivo, com pena cominada de até dois anos.
A lei sobredita entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006, sendo que o seu
objeto se subdivide em dois: a criação de mecanismos para coibir e prevenir a violência
doméstica e a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Regulamentando o dispositivo constitucional, a Lei nº 11.340/2006 surgiu no
sentido de coibir a violência doméstica, conforme consignado no próprio preâmbulo
do diploma legal. O Código Penal já tratava da violência de modo geral, tipificando
crimes como o homicídio e a lesão corporal. Vale refletir sobre o fato de que a
legislação que existia antes da Lei Maria da Penha não era suficiente para coibir os
crimes contra as mulheres no âmbito familiar.
Em razão do princípio da especialidade, previsto no artigo 12 do Código Penal
a lei especial prevalecerá sobre a lei geral. Neste sentido, Porto (2012) esclarece
que a partir da vigência da Lei supracitada existirão versões especiais de crimes
que já eram tipificados no Estatuto Repressor, a exemplo das lesões corporais leves
praticadas com violência doméstica e crimes contra a honra, cometidos em situações
específicas, que prevalecem sobre as formas gerais.
6.2 Aspectos Processuais da Lei Maria da Penha
No que toca aos aspectos processuais, outra temática relevante refere-se ao
direito de representação da ofendida, cogitando-se que a ação deverá ser condicionada à
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representação, embora já exista entendimento de que a ação será pública incondicionada.
Capez, (2010) defende que a ação deverá ser pública incondicionada, mesmo no
caso das lesões leves. Dias (2010) defende que a ação deverá ser condicionada à
representação da ofendida nos casos sobreditos. Duas vertentes então se formaram.
No dia 09.02.2012, o STF julgou a ADI 4424/DF determinando que a ação é
pública incondicionada, ou seja, não há necessidade de que a mulher represente o agressor
para que o Ministério Público denuncie o autor de crimes de violência doméstica.
Deve-se destacar no que toca à violência doméstica que foram afastadas as
benesses da Lei dos Juizados Especiais, como a transação penal e a aplicação de pena
restritiva de direito de conteúdo pecuniário. Impende ainda destacar que, com o advento
da Lei em comento, buscou-se evitar que a pena do agressor fosse convertida em pena
alternativa, a exemplo do pagamento de cestas básicas ou prestação pecuniária, ou
ainda multa de forma isolada, em conformidade com o artigo 17 da Lei 11.340/2006.
Segundo Capez (2010) não menos relevante na seara processual apresenta-se
a questão da prisão preventiva, que vem sendo aplicada quando o agressor comete
violência doméstica e familiar contra a mulher, com a finalidade de garantir a execução
das medidas protetivas de urgência, conforme o inciso IV do artigo 313 do Código
de Processo Penal. Neste sentido, o artigo 20 da Lei determina que caberá a prisão
preventiva do agressor em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.
6.3 Finalidades da Lei Maria da Penha
No que atine à finalidade da Lei Maria da Penha, interessante verificar que até
a década de noventa a violência no Brasil era observada de uma maneira genérica.
Havia necessidade de norma especial ou proteção legal que colocasse a criança ou a
mulher como sujeitos de direitos.
Com o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, a Lei dos
Crimes Hediondos, no mesmo ano e a Lei que regula os crimes de menor potencial
ofensivo, conhecida como Lei dos Juizados Especiais, um sistema de especialização
vem se desencadeando. Buscou-se não só elaborar leis que tratam do problema da
violência, mas solucionar questões associadas à violência. O Estatuto do Idoso e a
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Lei Maria da Penha, de uma certa forma, complementam esse sistema especializado
que trata da violência doméstica.
Nos casos de violência contra a mulher, além da tipificação adequada, a vítima
terá direito às medidas de assistência e proteção, especialmente criadas para proteger
o gênero feminino, em razão das peculiaridades e consequências que a violência
doméstica provoca no ambiente familiar.
Proteger a mulher em face da violência doméstica e familiar, aplicar medidas
de proteção, enfim, criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar,
prevendo ainda a criação dos Juizados de Violência doméstica e familiar contra a
mulher, correspondem às finalidades da Lei Maria da Penha.
O caminho trilhado antes do advento da Lei Maria da Penha e após a sua
vigência diz respeito a uma trajetória que se desencadeou na perspectiva do princípio
da igualdade. Nessa esteira os direitos humanos fundamentais têm grande relevância
nesse processo em busca de efetivar direitos já consagrados enquanto princípios.
6.4 Lei Maria da Penha e Direitos Humanos Fundamentais
A República Federativa do Brasil adotou a teoria dualista no que toca à
integração do direito internacional em nosso ordenamento jurídico. Para que um
tratado internacional se incorpore de forma válida e definitiva à legislação interna,
é necessário que seja emitido um ato jurídico interno, criando destarte, a obrigação
de cumprir no âmbito nacional a intenção do legislador internacional. Necessário se
faz a edição de lei interna para que o tratado tenha vigência. Há os que defendem a
teoria monista, pela qual o tratado internacional teria efeitos imediatos.
Alexandre de Moraes (2011) aduz que os direitos humanos consistem em
uma fusão ou uma conjugação de princípios oriundos do cristianismo e do direito
natural, de forma a limitar os abusos de poder do próprio Estado. A noção de direitos
humanos teria surgido antes da ideia de constitucionalismo, não se olvidando que os
direitos humanos fundamentais devem ser consagrados nos textos constitucionais,
em respeito ao princípio da dignidade humana.
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Não é difícil concluir que a elaboração de leis que buscam a garantia da dignidade
da mulher em face da violência cometida via de regra por seus companheiros tem
por escopo respeitar o preceito acima exposto, buscando-se garantir a efetividade da
dignidade da pessoa humana.
Nessa esteira, pode-se admitir que a Lei Maria da Penha, ao ser estampada no
ordenamento jurídico brasileiro, buscou atingir o escopo acima. O modelo de Estado
democrático de direito adotado pelo Brasil passou a compreender que constitui
violação aos direitos humanos a prática da violência doméstica e familiar contra a
mulher, conforme previsão do artigo 6º da Lei 11.340/2006.
Conforme esclarece Castilho (2011), não se deve olvidar o conteúdo dos três
primeiros artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que preconiza
que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas
de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de
fraternidade; que toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades
estabelecidos na Declaração.
A busca pela igualdade passa necessariamente pela construção de uma sociedade
onde não há distinção de qualquer espécie entre os cidadãos (raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento ou qualquer outra condição). Toda pessoa tem direito à vida à segurança
pessoal, a buscar uma cidadania plena.
6.5 A Constitucionalidade da Lei Maria da Penha
A Constitucionalidade da Lei Maria da Penha, sem dúvida, foi tema dos mais
controvertidos. Ao se iniciar o processo de elaboração da lei e o seu surgimento
no mundo jurídico, assim como ocorre com outras leis, a lei em apreço passou por
um controle de constitucionalidade. Em consequência, o questionamento de sua
constitucionalidade não poderia deixar de existir por parte de doutrinadores que
tratam do tema.
Verifica-se, destarte, que determinadas situações exigem tratamento especial por
parte do legislador, vez que o direito se destina à regulação da vida em sociedade, não
Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 149

Antonio João da Costa Sales, Leyde Renê Nogueira Chaves

servindo a uma aplicação cega de dispositivos legais, que não vislumbra a realidade
das relações sociais. Igualdade entre homens e mulheres não significa apenas igualdade
formal. Neste sentido, não há que se falar em inconstitucionalidade da lei em apreço
7 A LEI MARIA DA PENHA E A EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
IGUALDADE
A Lei Maria da Penha desencadeou um processo em busca da efetivação do
princípio da Igualdade. A Carta da República determinou em seu artigo 5º, caput,
que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O inciso I do
citado artigo consignou que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
A vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade foram alçados
a um nível máximo de proteção, devendo o Estado garantir tais bens jurídicos para
os seus cidadãos.
Ao determinar o artigo 5º, caput, da Constituição Federal, que todos são iguais
perante a lei, alguns questionamentos poderão surgir. Por exemplo, partindo da
premissa de que “todos são iguais perante a lei”, qual a razão da existência de certas
políticas públicas específicas para determinados grupos sociais? Haveria necessidade
de ações afirmativas elaboradas e desenvolvidas pelo Estado no intuito de amenizar
as dificuldades de certos grupos?
Ou ainda poder-se-ia perguntar: por que motivos o legislador infraconstitucional
resolver proteger especialmente a mulher em face da violência, se as condições de
exercício da cidadania das mulheres nos dias atuais são idênticas às dos homens,
encontrando-se elencadas no bojo de garantias constitucionais?
Segundo George Marmelstein (2009) o Estado deve desenvolver um sistema
de proteção institucional do direito à igualdade, que inclui o dever de respeito, o
dever de proteção e dever de promoção. Aduz ainda que determinados grupos sociais
historicamente foram marginalizados, como os pobres, os negros e as mulheres. O
autor então questiona: será que é constitucional reservar percentual de vagas em
concursos públicos para pessoas portadoras de deficiência? Será que é válida a lei
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federal que estabelece que pelo menos 30% dos membros dos partidos políticos
sejam do sexo feminino?”
Para responder a tais questões Marmelstein (2009), assevera que deve-se levar
em conta o princípio da proporcionalidade. Deve-se analisar que algumas dessas
medidas são previstas na própria Constituição, não se podendo, nessas hipóteses,
falar em inconstitucionalidade.
O posicionamento de diversos doutrinadores tem apontado para o fato de que
a Lei Maria da Penha não fere o princípio da igualdade constitucional. Conforme o
magistério de Dias, (2007) a Lei Maria da Penha surgiu para corroborar o princípio
da igualdade constitucional.
Ao elaborar determinadas leis, o legislador infraconstitucional ratificou a
necessidade imposta pelo legislador constituinte de prever a elaboração de políticas
públicas que garantam a isonomia. Confere-se a certos grupos sociais historicamente
excluídos, a possibilidade de lutar por iguais oportunidades, conquistando direitos
que foram negados na prática.
Deve-se enfatizar, com base em toda a argumentação da autorizada doutrina
de Dias (2007) ao tratar da efetividade da Lei Maria da Penha, apontando para os
reais avanços que proporcionou, que a citada Lei se coaduna com o sistema jurídico
brasileiro, que tem como fundamento de validade a Constituição Federal.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A título de considerações finais, importante salientar que o surgimento da Lei
Maria da Penha no mundo jurídico deve-se ao justo resultado de um processo de
lutas que se desencadearam historicamente. Grande parte do mérito dessa conquista
pode ser atribuída à mobilização das mulheres, ao lutarem por seus direitos, além das
pressões internas e externas para que a República Federativa do Brasil adotasse uma
política pública que protegesse a mulher em face da violência doméstica.
Não se deve esquecer também da árdua luta da Srª Maria da Penha Maia
Fernandes, a qual saiu de uma posição de vítima à protagonista de um processo em
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que se conferiu à nação brasileira uma norma que visa garantir a dignidade da mulher,
A Lei Maria da Penha surgiu no ordenamento jurídico brasileiro para consolidar o
princípio da igualdade entre homens e mulheres, criando mecanismos para coibir a
violência doméstica e familiar contra a mulher. O advento da Lei enfocada tornou
mais efetiva a proteção da mulher em face da violência doméstica, atenuando o grave
problema social inerente a essa questão.
A Lei Maria da Penha não fere o princípio da igualdade constitucional. Partindo
da premissa de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, conforme
previsão do artigo 226, §8º da Constituição Federal, o legislador infraconstitucional
colocou à disposição da sociedade uma série de mecanismos para coibir a violência
doméstica e familiar, facilitando o acesso à justiça das mulheres brasileiras.
Neste diapasão, afirma-se por fim, que o advento da Lei Maria da Penha
contribuiu não apenas para a efetivação dos direitos das mulheres já apontados acima.
A Lei em comento pode contribuir significativamente para que a sociedade possa
refletir constantemente sobre as razões ou motivações que mobilizam cada ser humano
para agir violentamente. Essa reflexão pode levar cada indivíduo a ter um novo olhar
em relação ao próximo, independentemente de sua origem, classe social ou gênero.
Observar o outro na perspectiva da igualdade, buscando paulatinamente efetivar
tal princípio, respeitar aqueles que convivem sob o mesmo teto, respeitar os que se
encontram convivendo em outros espaços da comunidade, consistem em ações que podem
contribuir para retirar da humanidade essa característica de agressividade desnecessária
e desproporcional que ainda se encontra presente em muitos seres humanos.
A igualdade de homens e mulheres, como preconiza a Lei Maior poderá ser
conquistada, devendo a humanidade colocar na ordem de cada dia uma reflexão sobre
os princípios dos direitos humanos, bandeiras que podem ser renovadas no âmbito
familiar, comunitário, acadêmico jurídico e social.
A sociedade busca uma igualdade material e não apenas formal . O instrumento
legal consubstanciado na Lei nº 11.340/2006 tem importância inestimável não só
para as mulheres, mas para toda a sociedade, Deve-se buscar uma compreensão
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mais precisa do fenômeno da violência no âmbito familiar. Neste trabalho, fica uma
contribuição para estudos futuros, vez que o conhecimento humano é inesgotável.
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“Há sentimentos sublimes, termos inefáveis, pelos quais tudo
se pode sacrificar; mas nunca é lícito sacrificar a dignidade.”
(L. Bottach)

RESUMO: Averiguam-se as transformações ocorridas na sociedade e na sua maneira de relacionarse e transmitir conhecimentos. A razão medular dessas mudanças foi o advento da rede mundial de
computadores - internet; tal instrumento foi capaz de dar origem a novas formas de relações pessoais e
inúmeras maneiras de difundir e disseminar informações. Apesar dos avanços acarretados em prol da
humanidade, observam-se questionamentos e discussões a respeito dos prejuízos e dos danos que vieram
agregados a essa nova ordem mundial. Buscam-se, no Direito, a solução e a resposta para esses impasses.
A questão que se discute é até que ponto o Direito pode (e deve) intervir nas relações instauradas por
meio da internet, na medida em que, muitas vezes, há um conflito entre os interesses em jogo. Assim,
analisam-se as possíveis contribuições da ciência do Direito para solver tais conflitos, sob o prisma dos
Direitos Fundamentais e atentando-se para a dignidade da pessoa humana.
Palavras-chave: Internet; Direitos Fundamentais; Privacidade; Liberdade de expressão. Dignidade da
pessoa humana.
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RESUMEN: Se verifican las transformaciones ocurridas en la sociedad y en su manera de relacionarse
y transmitir conocimientos. La razón medular de estos cambios fue el advenimiento de la red mundial
de computadoras - internet; tal instrumento fue capaz de dar lugar a nuevas formas de relaciones
personales e innumerables maneras de difundir y diseminar información. A pesar de los avances
acarreados en favor de la humanidad, se observan cuestionamientos y discusiones acerca de los daños
y perjuicios que vinieron agregados a ese nuevo orden mundial. Se buscan, en el Derecho, la solución
y la respuesta para esos impasses. La cuestión que se discute es hasta qué punto el Derecho puede (y
debe) intervenir en las relaciones instauradas a través de Internet, en la medida en que a menudo hay
un conflicto entre los intereses en juego. Así, se analizan las posibles contribuciones de la ciencia del
Derecho para solver tales conflictos, bajo el prisma de los Derechos Fundamentales y atentándose a la
dignidad de la persona humana.
Palabras clave: Internet; Derechos Fundamentales; Privacidad; Libertad de expresión; Dignidad humana.

INTRODUÇÃO
O elemento primordial e precípuo da sociedade é o direito. Não obstante, é
relevante saber distinguir “direito em lato sensu” e “direito em stricto sensu”. Este faz
menção a um ordenamento jurídico específico de um Estado-nação. Por outro lado,
o sentido lato sensu vai além do stricto sensu, já que além de englobá-lo, abrange
também todas as demais formas existenciais do poder de dizer o direito, sejam elas
advindas do homem, da natureza ou de divindades.
Portanto, quando se suscita ser o direito o princípio da sociedade, refere-se
a sua face lato sensu. Isso porque não interessa saber qual ordem normativa vigorou
no princípio, mas importa compreender que, desde os primórdios da sociedade, o
direito, em qualquer uma de suas formas, atuou como instrumento pacificador social,
que ditava as regras a serem observadas.
Ao tratar de sociedade e direito não seria novidade indagar qual, de fato,
teria surgido primeiro: a sociedade ou o direito? Pondo fim a este questionamento
controverso, parece mais coerente sustentar a hipótese de um surgimento mútuo e
dependente de ambos, já que, enquanto o direito existe em função da sociedade (pois
não se imagina este distante desta), a sociedade sobrevive com o auxílio daquele. Logo,
sendo a sociedade a fonte inspiradora do direito, este tem o dever de acompanhar
suas transformações, possibilitando reajustar seus dispositivos, a fim de que as mais
novas situações possam a vim ser reguladas. Afinal de contas, o grande escopo do
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direito é zelar pela manutenção da continuidade da espécie humana e da paz social,
consequências estas da resolução dos conflitos que, por ventura, surgirem.
1 SURGIMENTO DE NOVAS FORMAS DE COMUNICAÇÃO E
RELAÇÕES SOCIAIS
O direito está, intimamente, relacionado ao “eu socializado”, procurando regular
toda a conjuntura no sentido que convenha à convivência humana na sociedade. Por
ser uma ciência dinâmica, o direito tem a competência de se transformar e se adaptar
às novas situações sociais. O surgimento dessa ciência não tem outra explicação senão
a busca da realização da justiça. O direito permite a aplicação da norma abstrata à
situação concreta de forma prudente e justa. Ora, para realizar o seu papel de forma
eficiente e eficaz, o direito não pode ser estático e estagnado, é preciso transformar
e transformar-se incessantemente.
Consoante a máxima do jurista romano Ulpiano, “Ubi homo ibi societas; ubi
societas, ibi jus”. Destarte, onde está o homem, há sociedade; onde há sociedade,
há direito. Sociedade e direito estão, constantemente, a se influenciar mutuamente.
Consequentemente, este último tem como principal intuito assegurar o equilíbrio
das funções do organismo social. Logo, as ininterruptas transformações sociais são
acompanhadas, imediatamente, por metamorfoses no cenário jurídico. Como já
foi mencionada, a mútua relação entre sociedade e direito possibilita um nexo de
dependência e correlação entre ambos, fomentando um elo imanente e indissociável.
Hodiernamente, com o avançado desenvolvimento tecnológico e com o advento
da internet, surgiram novas formas de relações interpessoais e inovadas maneiras de
disseminar informações. É incontestável que tais progressos na tecnologia da informação
trouxeram benefícios para a sociedade e grandes avanços se deram por intermédio deles.
Porém, não se pode ignorar que essas transformações trazem como ilação a necessidade
de formular interpretações e dispositivos para regular esse novo panorama.
2 A EFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988
Investigando analiticamente a Constituição Federal, não é complicado descobrir
que esta é um recurso legal e eficiente para a resolução das controvérsias sociais,
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mesmo aquelas ainda desamparadas juridicamente. A sua eficiência pode ser imputada
ao seu caráter abstrato e à viabilidade de se cogitar uma mutação constitucional e/
ou uma emenda ao seu texto.
Posto isto, a erupção das “novidades sociais”, oriundas de fatos até então não
conhecidos pela sociedade e, consequentemente, pelo ordenamento jurídico, requer
a atenção constitucional. Isto acontece porque é na excelência de suas normas que
os órgãos jurisdicionais e legislativos podem obter a fórmula para solver qualquer
desacordo.
Nesse sentido, cabe mencionar o impetuoso rol de normas abstratas que integra
a Magna Carta, abrindo portas para abarcar o maior número de casos semelhantes
em um único dispositivo jurídico. Imediatamente, brota a oportunidade de se poder
trabalhar a eficácia de algumas normas, isto é, adequar os seus efeitos a casos que
poderiam ser por estas regulados, mas que não os são pelo fato de o legislador não os
conhecer, ou ainda, os conhecendo, não conseguir exprimir sua vontade no texto legal.
Bem dizia José Afonso da Silva, que a eficácia de certas normas constitucionais, em
alguns casos, não se manifestaria na plenitude de seus efeitos jurídicos pretendidos
pelo constituinte. Assim, o atributo da abstratividade possibilita alcançar, se assim
couberem, as já referidas “novidades sociais” que, a princípio, não carecem da
elaboração de uma nova lei, evitando a saturação do complexo jurídico.
Outro fenômeno efetivo quanto ao surgimento de novas peripécias, denominase de “mutações constitucionais”. Estas são marcas de uma construção espontânea
e informal de novos sentidos, reinterpretando conceitos clássicos sem, contudo,
alterar a literalidade do texto. Portanto, essa flexibilidade é convergente à ciência da
exegese. Tendo em vista que, pelo fato da norma está acabada formalmente, resta à
jurisdição interpretá-la de forma criativa, de maneira que as novas acepções venham
edificar posicionamentos modernos, já que o seu outro lado, o material, nem sempre
se encontra esmerado.
Em última análise, vislumbra-se a hipótese de emendar a Lei Suprema,
mecanismo este que não desperta mal-estar à rigidez da Constituição. Posto que,
a emenda é justamente um procedimento específico rigoroso, que tem o intuito de
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atualizá-la, ora acrescentado ora modificando ora suprimindo as suas normas. Todavia,
essa reforma não motiva “convulsões”, no todo ou em parte, da essência constitucional.
É relevante sublinhar que, dentro destas funções supracitadas, encontra-se uma chave
individualizadora, ou seja, em muitas situações, a emenda constitucional auxilia na
especialização de um dispositivo jurídico já existente que, à primeira vista, repassa
uma ideia de generalidade que o torna superficial diante de casos concretos.
Assim, os recursos acima elencados, além de permitirem transformar e se
autotransformar, também constituem unidades que concedem força à espada do
“guerreiro da justiça”, incumbido de destruir as controvérsias sociais, efeitos das
alterações sociológicas, a saber, os avanços da internet. Ora, a humanidade vive uma
nova ordem mundial, a partir da “descoberta de que a terra se tornou mundo, de que
o globo não é mais apenas uma figura astronômica, e sim o território no qual todos
encontram-se relacionados e atrelados, diferenciados e antagônicos”3, é incontestável
que o direito não pode ficar apático diante deste fenômeno universal.
3 O SURGIMENTO DA INTERNET E A NECESSIDADE DE NOVAS
INTERPRETAÇÕES NORMATIVAS
O direito tem nas palavras o seu alicerce e origem; o seu fundamento e
embasamento. Partindo do consenso de que as palavras são dotadas de plurissignificação,
o direito, em sua natureza, pode ter várias interpretações. Além de interpretá-lo em
si, é necessário considerar e compreender os fatos e as circunstâncias nas quais
ele irá se aplicar. Não se pode deixar de considerar o relevante papel das ações
cotidianas na determinação do direito. Caberia, aqui, aquele velho conceito de
fato jurídico, lembrando ser todo acontecimento de origem natural ou humana que
gera consequências jurídicas. É evidente que com as transformações oriundas da
globalização e informatização não seria diferente.
Com a informática, a comunicação tornou-se o símbolo da sociedade moderna;
a generalização e multiplicação dos meios eletrônicos de comunicação, articulados
em redes globais, alcançam o mundo todo. Dessa forma, a informática representa
atualmente o meio de comunicação e informação característico e mais representativo
3

IANNI, Otávio, Teorias da globalização, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 8ª edição, 200, p.13.
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da era mundializada. É óbvio que com as facilidades indiscutíveis trazidas pela rede
e com o aumento paulatino, ou repentino, conforme o caso, dos internautas, novas
discussões e novas formas de criminalidade surgiriam; delitos estes muito mais difíceis
de serem combatidos. O direito está diante de um fato do qual não pode se esquivar.
Em seu artigo 5º, IV, a Constituição da República, diz: “é livre a manifestação de
pensamento, sendo vedado o anonimato”. Assim, esse é um direito que a pessoa tem de
expor, por meio de qualquer forma ou instrumento, o seu pensamento e entendimento
a respeito de qualquer assunto. Este privilégio, porém, deve ser exercido de forma
sensata, prudente e pública. Caso tal garantia seja operada de maneira irresponsável,
o eventual prejudicado poderá utilizar-se do inciso seguinte para defender-se: “é
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem”.
Os direitos do atingido são dados em duas vias. A primeira, a de resposta
proporcional à ofensa. Tal proporcionalidade tem de ser considerada no meio e no
modo. Destarte, a forma de resposta no mundo informático é, deveras, vaga e imprecisa.
A segunda, diz respeito a pedido de indenização por dano, seja ele material, moral
ou à imagem. Eis alguns impasses que devem ser contornados com muita cautela
e prudência. É sabido que no atual sistema social mundial, o mundo parece uma
espécie de aldeia global. Uma vez lançados na rede, informações e dados adquirem
repercussões inimagináveis e instantâneas. Desta forma, torna-se laborioso mensurar
as supostas consequências do dano que, sem dúvida, são bem mais nefastas que as
geradas nas relações sociais “comuns”.
“É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença”, essa é a redação do inciso IX do artigo 5ª
da Carta Magna. Nota-se que a Lei Fundamental expressa, claramente, a sua recusa
à censura e vê na liberdade de expressão o direito de manifestação livre de opiniões,
ideias e pensamentos. Contudo, nunca é demais recordar que liberdade de expressão
é tudo aquilo que está entre o bom senso e o direito à integridade física e moral do
outro. Com isso, a Carta Mãe enuncia em inciso posterior que “são invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.
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Como intimidade entende-se ser a esfera mais profunda, subjetiva e íntima do ser
humano. Vida privada é uma maneira de externar essa intimidade. Honra é um atributo
pessoal, uma característica que reveste a imagem da pessoa, dando-lhe respeitabilidade.
Imagem é a figura física e material da pessoa, ou de qualquer característica que possa
identificá-la. Tais atributos não podem ser violados nem atingidos, restringindo, assim,
a liberdade de manifestação de pensamento habilitado em Texto Constitucional.
Todos esses direito e garantias, ressaltados alhures, fazem parte do rol dos
Direito Fundamentais elencados na Magna Carta. Partindo do pressuposto de que não
existe hierarquia entre as normas constitucionais, não pode haver conflito entre elas.
O que pode ocorrer é que a incidência delas sobre uma determinada situação gere
uma colisão entre tais direitos. Com isso, é necessário estabelecer uma “ponderação”
entre eles. É preciso fixar um conteúdo essencial de um Direito Fundamental para
evitar que a regulação legal do exercício de uma garantia desnaturalize ou altere um
direito que é reconhecido pela Constituição Federal.
Assim, surgiram teorias de proteção ao núcleo essencial de um Direito
Fundamental, a saber, teoria absoluta e relativa. Tais ideias visam considerar uma
parte do conteúdo total do direito, sendo o núcleo duro a parte essencial e principal
da garantia. Pela teoria relativa, que é mais relevante no estudo em questão, somente
diante do caso concreto, analisando os valores em jogo, é que se pode estabelecer o
que é considerado substancial e necessário. À vista disso, a interpretação dada aos
casos advindos da internet deve ser distinta da, então, formada compreensão que se tem
dos meios de comunicação “tradicionais”, já regulados pelas normas constitucionais.
Apesar dos referidos artifícios de comunicação pertencerem ao gênero das relações
sociais, eles conservam realidades dessemelhantes.
3.1 Interpretação dada às relações virtuais x Interpretação atribuída aos
outros meios de comunicação
Como pensa Esther Morón Lerma, professora de Direito Penal da Universidade
de Barcelona:
No puede acptarse La aplicación analógica a internet de normativa
reguladora de otros médios y, por tanto, de realidades muy
distintas a La encarnada por las redes telemáticas de información,
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propustas que desvelan uma espécie de ‘frenesí’ panregulatorio y
que adolecen de garantias, com grave cercenación de princípios
fundamentales como el de legalidad y el de proporcionalidad.4

Doravante o momento em que informações são lançadas no universo virtual,
ganham proporções extraordinárias, tanto da óptica positiva como da óptica negativa.
Esta última herda relevância quando suscita transtornos, motivados por “pólvoras” de
mensagens depreciadoras de valores personalíssimos. Logo, elas “explodem” como
bombas nucleares que têm poder de destruição em massa com dimensões imensuráveis
e que, posteriormente a esse desastre, a reconstrução do devastado é quase utópica.
Em contrapartida, essas mesmas mensagens quando publicadas em jornal, revista,
televisão e rádio germinam danos em menor grau de amplitude, quando comparado
com o meio colocado em pauta anteriormente.
O caput do artigo 220 da Constituição referida reza que “a manifestação do
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou
veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” (grifo
nosso). É sabido que essa redação fortalece o direito à liberdade de manifestação, seja
pelo pensamento, expressão ou informação; exaltando a viabilidade de exibição em
qualquer fonte de comunicação. Vale salientar que a intenção primária do constituinte
era, sobretudo, permitir a materialização voluntária de pensamentos alicerçados
nos princípios da eticidade e moralidade, sustentáculos constitucionais. Todavia, se
por um lado essa garantia acompanhou vantagens, por outro trouxe consequências
funestas, no sentido que a informação de conteúdo ímprobo poderia se “derramar”
na consciência humana.
A Constituição, fazendo “jus” ao seu caráter preventivo, fundou previsão para
reparar possíveis danos que, porventura, viessem ameaçar ou violar os direitos alheios. A
grande problemática se constrói, nesse contexto, quanto à espécie de meio de comunicação
utilizado para difundir as ideias. Quando são reproduzidas nos meios de comunicação
“comuns”, embora se alastrem rapidamente, as proporções que são alcançadas não se
comparam com aquelas conquistadas mediante um simples “click” na internet.
4

Internet y Derecho Penal: Hacking e Otras Conductas Ilícitas em la Red, Navarra: Editorial Aranzadi, 1999, p.
21.

Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 162

RELAÇÕES NO MEIO VIRTUAL: ATÉ QUE PONTO O PODER JUDICIÁRIO PODE INTERVIR

Além disso, no primeiro caso, a decisão judicial que obrigasse cessar a
reprodução de notícia infame, teria um poder inibitório maior. Porque, por exemplo,
numa hipótese de constrangimento a um terceiro, onde a fonte de manifestação fosse
uma revista, a sua saída de circulação burocratizaria a continuação de tal divulgação.
Suspeitando ser inconveniente que alguém tirasse inúmeras cópias da página e saísse
distribuindo por aí e, mesmo que o fizesse, não iria muito longe. Mas nada impede
que, no segundo caso, os vídeos, por exemplo, compartilhados no meio virtual sejam
salvos em computadores das mais diversas pessoas e, mesmo após a decisão judicial
inibitória, venham ser partilhados em secreto.
Diante desse impasse, a ponderação dos princípios dentro de um caso concreto
oriundo de uma infração virtual deve ser distinta daquela elaborada para casos
originários dos meios de comunicação “tradicionais”. Não se cogita aqui a ideia
de inibir os direitos e garantias acima listados, mesmo porque o dispositivo legal
em destaque versa que eles não sofrerão qualquer restrição. Portanto, é de suma
importância testemunhar que as infrações virtuais devem ser punidas com sanções
distintas e peculiares, talvez até com um teor de rigidez maior, tendo em vista que
o bem jurídico tutelado é ferido de morte pelo exercício deturpado de outro direito.
No tocante ao direito de informação, é igualmente anunciado no artigo 5ª, XIV
da Lei Maior: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício profissional”. Nesse contexto, a informação é
garantida para fins de interesse social ou público, não devendo veicular o “eu” humano
individualizado, isto é, sua imagem, vida privada, intimidade e honra de maneira
deturpada. A violação de um desses atributos perturba o psicológico da vítima, que
assiste o seu autorretrato redesenhado com os “pincéis sociais” de cores escuras,
manchando seu rosto e seus valores, construídos ao longo de sua vida. Anulando,
portanto, o significado do sentimento de respeito ao próximo e vida digna, pelo
simples fato de ser “ser humano”.
4 A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO MUNDO VIRTUAL
Em virtude de sua importância, a dignidade da pessoa humana está elencada
como elemento estruturante e fundamentador do texto constitucional (art. 1º, III da
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Constituição da República). Tal prerrogativa foi elevada a uma condição de destaque
não apenas como um simples termo abstrato, mas como condutor das ações estatais,
limitando os próprios atos e garantindo as condições mínimas que uma pessoa precisa
para ter uma vida digna. Contudo, não é fácil estabelecer quais seriam as exigências
mínimas para se viver com dignidade. Diante disso, Alexandre de Moraes expõe o
quão subjetiva pode ser a designação da abrangência da dignidade da pessoa humana:
A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa,
que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente
e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão
ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um
mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar,
de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre
sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as
pessoas enquanto seres humanos. O direito à vida privada, à
intimidade, à honra, à imagem, dentre outros, aparece como
consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa
humana como fundamento da República Federativa do Brasil.5
(grifos nossos).

Posto que, todo ser humano nasce livre e, sendo a dignidade presunção
fundamental da igualdade e da liberdade, averigua-se que não existe pessoa sem
dignidade. Esta é qualidade essencial do homem, constitui-se predicado fundamental
de cada ser humano. Dessa forma, Gisela Hironaka6 acomete ao brilhante pensamento
do francês Bernard Edelman, considerando a dignidade essência da humanidade:
“Se a liberdade é a essência dos direitos do homem, a dignidade é a essência da
humanidade. Ela se apresenta como a reunião simbólica de todos os homens naquilo
que eles têm de comum, isto é, sua qualidade de ser humano”.
A própria palavra dignidade trás em seu significado o respeito e a decência; vida
simboliza origem e existência humana; estando-se, assim, diante de um princípio que
busca o respeito à existência humana. Não há nada que possa superar o valor do homem
como ser humano. Dessa maneira, é certo que cabe ao Estado, por meio de sua tutela,
proteger a dignidade de todo indivíduo. Como já foi visto, o direito à intimidade, à vida
privada e honra são garantidos pela Lei Suprema do ordenamento jurídico brasileiro.
5
6

MORAES, op. cit. p. 48.
Giselda Hironaka, Responsabilidade pressuposta, apud Nelson Rosenvald, Dignidade Humana e Boa-Fé no
Código Civil, São Paulo: Saraiva. 2005, p. 10.

Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 164

RELAÇÕES NO MEIO VIRTUAL: ATÉ QUE PONTO O PODER JUDICIÁRIO PODE INTERVIR

5 A “INTANGIBILIDADE” DA INTERNET
Com o advento da internet, o impacto na violação da intimidade e da honra
dos indivíduos tornou-se apto para alcançar níveis até então jamais imaginados. A
rapidez e comodidade com que as informações são propagadas tornam possível a
disponibilização de dados em diferentes fontes, atingindo milhares de pessoas em
questão de minutos, ou até em segundos.
É preciso, no entanto, saber distinguir a ameaça e ataque à honra e a opinião
guiada pela liberdade de expressão. É necessário encontrar o limiar entre as duas
situações, devendo ser analisado o caso concreto, observando suas peculiaridades e
apreciando as singularidades de cada situação. Não se pode partir da acepção de que
qualquer opinião desfavorável a respeito de alguma pessoa seja considerada uma
afronta à honra. Se assim o fosse, estar-se-ia diante de uma restrição da liberdade na
rede, descaracterizando essa ferramenta e desgarrando-lhe uma de suas características
primordial e substancial. No entanto, ao mesmo tempo, não se pode assentir que a
liberdade de expressão seja fundamento para realização de qualquer forma de ofensa.
A internet e os modernos dispositivos disponíveis disseminaram a abrangência
das lesões aos direitos da intimidade, vida privada e imagem. Depois de lançado,
o processo de divulgação de matérias, que versem sobre esse tipo de lesão, pode
ser acessado por milhares, ou até milhões, de pessoas em questões de minutos. Tal
realidade mostra-se bastante diferente daquele observada há poucos anos atrás quando
as maneiras de se divulgar informações à população eram restritas aos grandes meios
de comunicação “tradicionais” que possuíam (e ainda possuem) o poder de filtro,
assim destaca Marcel Leonard:
É preciso recordar que, antes do advento da Internet, era
inconcebível a existência de um meio de comunicação que
permitisse a interação de centenas ou milhares de pessoas
simultaneamente, dentro de um mesmo espaço, sem que houvesse
controle sobre o que era escrito ou divulgado. Até hoje, tudo o
que é publicado em jornais ou revistas impressos, inclusive as
cartas à redação, passa por controle editorial prévio. À exceção
de programas exibidos ao vivo, nada do que é veiculado pelo
rádio ou pela televisão escapa ao controle prévio das emissoras.
Não é assim na Internet, em que determinados serviços permitem
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a livre divulgação de mensagens de terceiros sem qualquer
possibilidade de verificação prévia sobre o conteúdo.7

Em um “piscar de olhos”, as informações atravessam oceanos, ultrapassam
fronteiras, trafegam por e-mails, sites, comunicadores instantâneos e redes sociais,
provocando um prejuízo assolador na vida das pessoas atingidas e de seus familiares e
amigos, sendo dever do Estado combater tais atos ilícitos. Assim explica Béatrice Maurer:
Um poder de controle por parte da sociedade mostra-se, por
isso, necessário, pois deve estabelecer-se um certo consenso
social sobre a noção de dignidade. Cabe às autoridades, portanto,
impedir as violações dessa dignidade. Com efeito, não nos
parece que seja o espectro da retomada da ordem moral que,
atualmente, coloca em perigo a dignidade da pessoa humana,
mas muitos antes uma certa concepção da liberdade esquecida
da dignidade. A inteligência, a liberdade e a capacidade de amar
é o que coloca a pessoa radicalmente acima do mundo animal
e lhe revela a sua dignidade eminente. É isso o que faz com
que lhe devamos um respeito absoluto. A experiência do que é
o homem nos permite descobrir que a pessoa é irredutível aos
condicionamentos psicológicos e sociológicos, isto é, que é
livre e autônoma. A dignidade da pessoa humana é a primeira
‘qualidade da pessoa humana’.8

Esse impasse está próximo a todos e cabem ao Estado e à sociedade tutelar os
abusos realizados na rede no cume de uma conversão digital. É crescente o número
de pessoas que tem acesso a dispositivos eletrônicos que capturam imagens e se
conectam a internet, dentre eles crianças e adolescentes que, ao mesmo tempo em
que podem gerar conteúdos, podem se tornar vítimas dessa “bola de fogo”. É dever
do Estado procurar atos firmes que possam intimidar condutas que firam a dignidade
da pessoa humana sem, contudo, violar outros direitos fundamentais.
Todavia, não é uma missão complacente para o Poder Judiciário controlar as
violações dispersas num ambiente sombrio e surpreendente que é a internet. Antes
de tudo, trata-se de incumbência árdua e morosa. Isto porque ele, ainda, não dispõe
de recursos suficientes para inibir ameaça ou lesão, no referido ambiente, que esteja
esgotando a vida digna do lesado.
7

8

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil dos provedores de serviços de Internet. São Paulo: Editora Juarez
de Oliveira, 2005. p. 178.
MAURER, Béatrice. Notas sobre o respeito da dignidade da pessoa humana...ou pequena fuga incompleta
em torno de um tema central. In: SARLET, Ingo (org.), Dimensões da dignidade. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2005, p 142.
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Comprimindo todo esse acervo de ideias, três premissas sintetizam os principais
fundamentos desse artigo, a saber: em primeiro lugar, a aplicação de normas reguladoras
de meios “tradicionais” de comunicação não se faz analogicamente à internet. Segundo,
as informações lançadas no “universo virtual” alcançam proporções extraordinárias
com um “click”. Por último, a dignidade humana é ferida de morte quando um de
seus atributos é violado virtualmente. A análise de casos concretos confirma essas
proposições. É importante esclarecer que a segunda e terceira premissas estão inclusas
na primeira, mas foram estratificadas por questão de estudo.
5.1 Caso Maitê Proença
“A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça garantiu à atriz Maitê Proença
o direito a receber R$ 50 mil de indenização por dano moral do jornal carioca Tribuna
da Imprensa, devido à publicação não autorizada de uma foto extraída de ensaio
fotográfico feito para a revista Playboy, em julho de 1996. As fotos foram publicadas
no mês seguinte na edição comemorativa do 21º aniversário da revista. (...) No entanto,
em 10 de agosto a Tribuna de Imprensa estampou uma das fotos, extraída do ensaio para
a Playboy, em página inteira, sem qualquer autorização. (...) Ela é uma pessoa pública,
mas nem por isso tem que querer que sua imagem seja publicada em lugar que não
autorizou, e deve ter sentido raiva, dor, desilusão, por ter visto sua foto em publicação
que não foi de sua vontade, afirmou a ministra Nancy Andrighi.”9
Tendo por análise este caso, é notório que o Poder Judiciário pôde exercer
maior controle inibitório sob a lesão causada pela Tribuna da Imprensa. Isto porque
a repercussão se deu através de um meio “tradicional” de comunicação – jornal.
Ressalta-se que o fato ocorreu no ano de 1996, quando a internet ainda
“engatinhava” no Brasil10. Logo, na época dos acontecimentos, o envolvimento do
meio virtual foi insignificante. Desse modo, para o Judiciário foi menos trabalhoso
conter a divulgação ilícita.

9

10

STJ, Maitê Proença ganha no STJ direito a indenização por danos morais. Disponível em: http://www.stj.gov.
br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=368&tmp.texto=67508. Acesso em: 14/05/2013.
WIKIPÉDIA, História da Internet no Brasil. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_da_
Internet_no_Brasil. Acesso em: 14/05/2013.
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À vista disso, as consequências trazidas pela internet e meios de comunicação
“tradicionais” são distintas. Consequentemente, o uso da analogia não é o procedimento
correto a ser feito, antes errôneo e absurdo. Já que assemelharia duas situações com
peculiaridades individuais, ameaçando uma solução justa.
5.2 Caso Daniella Cicarelli
Em 2006, um programa de televisão espanhol reproduziu um vídeo da brasileira
Daniella Cicarelli com seu namorado, Renato Malzoni, em uma praia. Em questão
de minutos, o vídeo foi postado na internet. George Marmelsteim narra os fatos:
Era uma bela tarde de sol na praia de Tarifa, em Cádiz, na
Espanha. Ótimo dia para curtir uma praia, especialmente em boa
companhia. Foi neste cenário que a modelo Daniela Cicarelli
e seu namorado, Tato Malzono, protagonizaram um dos mais
polêmicos casos jurídicos ocorridos no Brasil, para deleite dos
professores de direito. […] Ocorre que o clima foi ficando cada
vez mais quente (ou melhor, caliente) e, no calor do momento,
não resistiram à tentação. As carícias foram ficando cada vez
mais desinibidas, até que os dois decidiram extravasar seus
sentimentos no mar, onde provavelmente teriam mais intimidade.
Mal sabiam eles, porém, que os abraços (e algumas carícias a
mais) estavam sendo observados por um paparazzi, que filmou
tudo à distância. O vídeo foi exibido por um canal pago de
televisão na Espanha e, rapidamente, espalhou-se pela Internet,
transformando-o em sucesso mundial.11

É assustadora a rapidez com que os materiais são divulgados na esfera digital. Um
fato que ocorreu em um continente alheio ao Americano, atravessou o oceano Atlântico
e explodiu como uma bomba nuclear, destruindo tudo que estivesse ao seu alcance.
Milhões de pessoas assistiram o vídeo e salvaram na memória de seus
computadores. Assemelhando-se a uma situação de quem adquire um DVD, podendo
ver, rever e compartilhar com quem desejar.
Recorrendo ao Tribunal de Justiça de São Paulo – TJSP, as vítimas, Cicarelli
e seu namorado, pleitearam uma ação cumulada com os pedidos de indenização e
retirada do vídeo do youtube (site que primeiro postou o vídeo). Em resposta, o TJSP
declarou que:
11

Marmelstein. op. cit. p. 504.
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Pela natureza do meio de divulgação, internet, sabe-se que isso
(vídeo) pode estar em outros sites, inúmeros deles particulares,
e não há como obrigar os agravados e exercerem um verdadeiro
direito de sequela em benefício dos agravantes tão somente pela
afirmação de que foram os primeiros a proceder a divulgação
que agora se proíbe, e, portanto, em tudo responsáveis.12

Por fim, o TJSP decidiu que o vídeo não seria retirado do site, pois o conteúdo
teria sido jogado como “penas lançadas ao vento”. Sendo inútil proibir a exposição
em um site específico se o vídeo estava a disposição em inúmeros outros sites.
Por isso, a decisão desse caso não deixa dúvidas que o Judiciário não dispõem
de recursos suficientes para barrar violações na internet.
5.3 Casos frequentes
Aproveitando-se da facilidade de acesso que dispoõe as redes sociais, pessoas, ou
mesmo grupos sociais, têm utilizado estes ambientes para propagar materiais infames
de outrem, suspeito de ter causado algum mal àqueles, como forma de retribuição
ao dano provocado. Episódios como: desentendimentos entre amigos, colegas,
famílias e namorados, entre outros, acontecem desde o surgimento da sociedade. No
entanto, o que se tem visto frequentemente é que estes problemas estão indo parar
na internet. Isto porque estão usando esta como meio de “vingança”. Mensagens que
desonram colegas de trabalho são postadas; fotos que ferem a imagem de amigos são
compartilhadas; vídios íntimos entre namorados são publicados. O mais absurdo de
tudo é que todas essas informações são divulgadas por alguém, que não dispõe do
consentimento necessário, no calor de um sentimento negativo.
Quando esses casos desabrocham, os “olhos” da sociedade passam a ter uma
nova visão da imagem da vítima. O sentimento de respeito é desprezado socialmente.
A busca desesperada do lesado aos órgãos jurisdicionais por uma solução
poderia ser um dos caminhos que levaria à inibição do material infame. Entretanto,
infelizmente, se por um lado o judiciário pode ser o remédio para o mal; por outro,
a sua intervenção no caso despertaria mais repercussão social, pelo fato de motivar
12

AGRV. Nº 472.738-4.
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interesse não só nos “curiosos” como também na mídia. Pois, ainda que o caso corra
em segredo de justiça, nada impede que comentários sobre o fato sejam tecidos.
Por causa disso, muitos optam por não motivar um processo judicial, preferindo
que o tempo faça esquecer todo o constrangimento, em outras palavras, deixar a
“poeira baixar”. Essa, porém, não parece ser a melhor opção, pois “justiça tardia não
é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta” (Ruy Barbosa).
Como um câncer, os materiais rapidamente vão se alastrando no corpo virtual
e retirando a paz psicológica da vítima. E mesmo que uma ordem judicial determine
a sua não exibição, por um longo tempo, ou talvez nunca, o pensamento de que “todo
mundo viu!” desapareça de sua mente.
Acreditar que a dignidade humana pertence ao conceito de vida e que ela se
resume no respeito ao próximo, é admitir que a sua anulação resulta em morte. E,
uma vez morta, dificilmente a dignidade do ser humano consegue “ressuscitar”.
CONCLUSÃO
Assim, comprovado que o Direito é a sombra da sociedade; entende-se que
aquele deve acompanhar, de perto, todas as transformações advidas do progresso
da tecnologia da informação, bem como desenvolover mecanimos para resolver os
conflitos sobrevindos com a instalação dessa nova ordem social. A questão é que
essa ciência encontra-se diante de um grande impasse: até que ponto o Direito pode
(e deve) intervir nas relações instauradas por meio da internet?
Atentando, particularmente, a internet como forma de disseminar informações
e intreligar pessoas, em tempo real, atingindo um número indeterminado de pessoas;
pode-se observar que a repercurssão das consequências é intangível. Dessa maneira,
instaura-se um conflito entre a liberdade de expressão garantida constitucionalmente
e o direito à privacidade e preservação da intimidade. Esse recente e significativo
dilema persiste, sendo necessário saber ponderar qual direito é o mais relevante diante
do caso concreto, tendo em vista que a internet é a arma mais violenta quando fere
direitos fundamentais.
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A decisão acerca da hierarquia desses valores é uma tarefa muito complexa e
subjetiva, que suscita muitos questionamentos, principalmente no tocante à dignidade
da pessoa humana. Deve-se agir de maneira que tal princípio atue como “alfa e
ômega” dos sistemas das liberdades constituicionais e dos direitos fundamentais,
caracterizando e fudamentando o Estado democrático de Direito.
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RESUMO: Este artigo apresenta o instituto da Mediação como ferramenta alternativa para a solução
pacífica de conflitos. Ao revisar importantes obras sobre o tema, pretende-se perceber de que forma a
mediação pode se firmar como instituto de eficácia considerável perante os conflitos que lhes apresentam.
Para tanto, buscou-se explicar seu conceito e contextualizá-la a partir de sua evolução histórica, bem
como traçar uma breve comparação entre a atividade de mediar e o processo judicial tradicional a partir
do estudo dos princípios estruturantes do procedimento de mediação. De extrema importância evidenciar
o papel transformador do instituto para a vida em sociedade. Por fim, buscou-se demonstrar o papel do
mediador como figura facilitadora do diálogo indispensável no contexto da mediação, evidenciando as
qualidades exigidas deste que será condutor de todo o procedimento, bem como o papel do advogado
(dotado de saberes jurídicos indispensáveis ao bom andamento do trâmite procedimental) e dos órgãos
da justiça em todo esse processo.
Palavras-chave: Mediação. Solução de conflitos. Diálogo. Imparcialidade. Acesso à Justiça.
RESUMEN: Este artículo presenta al instituto de Mediación como herramienta alternativa para la
solución pacífica de conflictos. Al revisar importantes obras sobre el tema, se pretende percibir de qué
forma la mediación puede establecerse como instituto de eficacia considerable ante los conflictos que les
presentan. Para ello, se buscó explicar su concepto y contextualizarla a partir de su evolución histórica,
así como trazar una breve comparación entre la actividad de mediar y el proceso judicial tradicional
a partir del estudio de los principios estructurantes del procedimiento de mediación. De extrema
importancia destacar el papel transformador del instituto para la vida en sociedad. Por último, se buscó
demostrar el papel del mediador como figura facilitadora del diálogo indispensable en el contexto de la
mediación, evidenciando las cualidades exigidas de éste que será conductor de todo el procedimiento,
así como el papel del abogado (dotado de saberes jurídicos indispensables para el buen desarrollo del
trámite procedimental) y de los órganos de la justicia en todo ese proceso.
Palabras clave: Mediación. Solución de conflictos. Diálogo. Imparcialidad. Acceso a la justicia.
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1 INTRODUÇÃO
CONCEITO, CARACTERÍSTICAS E EVOLUÇÃO HISTORICA DA MEDIAÇÃO
A palavra mediação tem origem no latim, mediare, significando mediar, intervir.
Essa e outras formas de solução pacífica dos conflitos estão presentes na história da
humanidade desde os seus primórdios.
Em países do oriente, como a China e o Japão, algumas comunidades optavam
por resolver suas demandas da forma menos conflituosa possível. Há passagens
bíblicas que indicam o uso de soluções pacíficas na resolução dos conflitos.
Pesquisas históricas e sociológicas revelaram que países da África primavam
por um viés de resolução das controvérsias do modo menos conflituoso possível,
conforme ensina SANTOS
Assim, nestes cenários puderam ser observados: direitos com
baixo grau de abstração, discerníveis apenas na solução concreta
de litígios particulares; direitos com pouca ou nula especialização
em relação as restantes actividades sociais; mecanismos de
resolução de litígios caracterizados pela informalidade, rapidez,
participação activa da comunidade, conciliação ou mediação entre
as partes através de um discurso retórico, persuasivo, assente
na linguagem comum. Acima de tudo estes estudos revelam a
existência na mesma sociedade de uma pluralidade de direitos
vivendo e interagindo de diferentes formas. (SANTOS, 1997,
p. 175).

Nos Estados Unidos as primeiras comunidades primavam por resolver suas
contendas de forma amistosa para evitar confrontos durante o processo de habitação.
Os métodos de mediação também ganharam força no início da revolução industrial
como forma de evitar prejuízos financeiros maiores às indústrias que estavam surgindo.
A alteração das formas resolutivas de conflitos acabou sofrendo mutações no
decorrer da história, promovendo um maior destaque para a resolução dos problemas
por um complexo sistema jurídico. Durante muito tempo a prioridade era a resolução
de conflitos pelo Estado, através do Poder Judiciário.
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No final da década de 70, tal paradigma começa a ser questionado. O Poder
Judiciário, antes visto como a melhor forma de solução, começa a ser sufocado pela
quantidade cada vez maior de demandas, que deixam o sistema lento e caótico. As
controvérsias passam a durar até anos para serem resolvidas.
Torna-se pungente a necessidade de buscar outras formas e técnicas para
resolver as demandas cada vez mais numerosa e em procura de celeridade. Nesse
período a mediação e outras formas de solução pacífica dos conflitos voltam a ganhar
força novamente.
Na ordem internacional, muitas divergências políticas entre nações e blocos
econômicos passaram a ser solucionadas por estes métodos.
Entre os países latinos, as formas alternativas de solução dos conflitos ganharam
notoriedade em meados dos anos 90. Em 1996 o Banco Mundial editou documento
expressando a descentralização na administração da justiça com a adoção de políticas
de mediação e justiça restaurativa para que os Estados utilizassem meios alternativos
ao sistema judicial tradicional.
Após explicitar a origem etimológica e traçar um esboço histórico, podemos
apresentar um conceito de mediação, nas palavras de Fernanda Tartuce
Mediação é o meio consensual de abordagem de controvérsias em
que uma pessoa isenta e devidamente capacitada atua tecnicamente
para facilitar a comunicação entre as pessoas e propiciar que
elas possam, a partir da restauração do diálogo, encontrar formas
proveitosas de lidar com as disputas. (TARTUCE, 2017, p. 56)

Assim, para a mediação ser aplicada, ela precisa ser consentida pelas partes,
e o terceiro age como uma ponte para propiciar-lhes o diálogo e a construção da
melhor solução para o conflito.
A mediação, sem sombra de dúvida, é a melhor alternativa para solucionar
conflitos. O instituto está alicerçado no princípio da autonomia da vontade. Desta
maneira, ninguém pode ser forçado a participar. Um vez esclarecido, o procedimento,
seus objetivos e o papel dos mediadores, a pessoa tem liberdade para aceitar participar
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ou não do processo. Vale salientar que na mediação, as pessoas são colocadas em
igualdade de condições. O mediador utiliza-se das técnicas estratégicas para assegurar
esse tratamento isonômico. A confidencialidade é assegurada. Desta forma, nada do
que for discutido há de alcançar publicidade, sem o consentimento dos participantes.
É um procedimento informal, célere, participativo e de baixo custo. Além do mais,
o principal benefício é que, na mediação, não se busca apenas acabar com o litígio,
mas sim com a causa, com a origem da divergência.
Na mediação, as partes são chamadas a dialogar. A prática da escuta ativa é
extremamente exercitada. Procura-se identificar os interesses, as necessidades das
pessoas envolvidas.
2 ARCABOUÇO PRINCIPIOLÓGICO DA MEDIAÇÃO
Nos mais diversos ramos de conhecimento, o prisma principiológico é
considerado ponto chave na análise e na aplicação adequada de cada instituto. Antes,
os princípios não eram considerados normas, mas apenas preceitos de recomendação.
Atualmente, eles possuem valor normativo e papel decisivo na resolução de demandas.
Diante disso, a análise dos princípios norteadores da mediação revela-se
fundamental, para que o instituto seja aplicado corretamente e possam ser colhidos
os frutos das suas práticas. Como explica TARTUCE:
A observância dos princípios da mediação é crucial para que sua
prática seja realizada de forma adequada em proveito das pessoas
em crise. Jurisdicionados e advogados brasileiros padeceram
de muitas mazelas ao longo dos anos por conta de práticas
enviesadas que, apesar de denominadas conciliatórias, não
respeitavam princípios nem técnicas, revelando uma perversa
busca de extinção de processos judiciais a qualquer custo.
(TARTUCE, 2016, P. 213)

Assim, sob pena de graves prejuízos ao instituto e ao seu desvirtuamento, é
importante analisar os principais princípios regentes. Tal fundamento é tão importante
que a própria legislação enumera alguns, tanto no Novo Código de Processo Civil
como na Lei 13.140/2015. Os principais princípios regentes da mediação são: princípio
da independência, princípio da imparcialidade, princípio da autonomia da vontade,
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princípio da confidencialidade, princípio da oralidade, princípio da informalidade,
princípio da decisão informada e princípio da boa-fé. Vamos analisar cada um deles:
a) Princípio da independência: preceitua que o mediador pode conduzir o
procedimento com ampla liberdade na utilização das técnicas e ferramentas que achar
mais adequadas, desde que não ultrapasse limites éticos, morais e legais. Tal princípio
é deveras importante para que a mediação possa restar frutífera, ao contrário, se o
mediador tivesse sua atuação engessada, dificilmente lograria êxito ao final, pois
cada demanda é única e requer um tratamento diferenciado, conforme indica PINHO
Sendo um conflito entre duas pessoas físicas, é preciso investigar
a natureza do relacionamento entre elas. Poder ser uma relação
descartável (numa ação indenizatória oriunda de ato ilícito
qualquer, como, por exemplo, num acidente de automóvel) ou
numa relação continuada (aquela que vai subsistir, quer as partes
queiram, quer não queiram, após a solução daquele conflito,
como é o caso da convivência entre cônjuges, familiares, afins,
vizinhos e associados).

Nesse sentido, o mediador precisa entender cada demanda para saber quais
mecanismos surtirão melhor efeito na busca da solução da contenda. Não deve, pois,
seguir padrões formais, rígidos, sob pena de engessar todo procedimento e não lograr
êxito no entendimento das partes
b) Princípio da imparcialidade: para o bom andamento da dinâmica, é muito
importante que o mediador haja com perfeita imparcialidade, não estando ligado às
partes por questões pessoais ou ainda, durante o procedimento, abordando assuntos
que lhe causem qualquer desconforto ao participar do mesmo. Deve estar livre de
preconceitos ou favoritismos. Caso isso ocorra, antes ou durante o procedimento de
mediação, o mediador deve interrompê-la o mais breve possível. Deve ainda o agir
como um facilitador, ou seja, as partes devem formular a decisão, o consenso que
será seguido por elas a partir do momento determinado. Nas palavras de TARTUCE:
Nessa perspectiva, o mediador não deve se manifestar ou expor
juízo de valor sobre o resultado que entende adequado para
compor o conflito. Assim, por exemplo, não deve fazer propostas
para que um proponente dobre o montante inicialmente proposto.
A postura de tentar influir no quantum tende a comprometer
a impressão sobre sua imparcialidade; além disso, pode ser
Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 177

Ana Paula Vieira Damasceno, Patrícia Karla de Sousa Moura

improdutiva, já que as partes não costumam externar sua
margem de negociação nem apreciam quem busca perscrutar
e/ou interferir em seus limites. (TARTUCE, 2016, p.228)

Assim, ultrapassa a imparcialidade do mediador a imposição de soluções, por
melhores que pareçam, às partes, caso contrário o procedimento encontrará grave
vício, devendo ser invalidado.
c) Princípio da autonomia da vontade: a autonomia da vontade ou
autodeterminação, possui grande destaque dentro da mediação, afinal, as partes são
protagonistas na construção da solução do conflito. É preciso da concordância das
partes para que o mediador inicie e dê prosseguimento a busca pelo consenso. Tal
princípio possui relação direta com a liberdade e a dignidade, pois a melhor resposta
deve ser aquela construída e não a imposta pelo terceiro, agindo o mediador como
um facilitador e não como um juiz dotado de poder decisório.
A busca pela resolutividade passa necessariamente pelo papel prioritário dos
interessados sem esquecer jamais que toda autonomia das escolhas deve passar antes
pelo crivo da dignidade da pessoa humana. Como analisa Godoy (2017)
Por se tratar de um processo voluntário, a responsabilidade pelas
decisões que forem tomadas no decorrer do processo de mediação é
conferida às partes envolvidas, ou seja, aos mediados. Temos nesse
caso a participação ativa dos envolvidos no curso do procedimento.
Através da autonomia da vontade as partes poderão decidir se
participarão da mediação, quais serão as regras que nortearão o
procedimento, bem como quais temas serão abordados, ou seja,
a respeito do que realmente estão dispostos a conversar. E, ainda,
poderão, a qualquer momento, optar pela interrupção ou até mesmo
pela finalização do processo de mediação.

d) Princípio da confidencialidade: também denominado princípio do sigilo, a
exigência de confidencialidade é essencial a garantia de que as sessões de mediação
possam ter maior chance de sucesso. Permite que as partes se sintam mais à vontade
para compartilhar informações, que em outras situações, seriam suprimidas por
serem consideradas desfavoráveis, a exemplo de uma parte que aborda o problema
envolvido reconhecendo uma culpa poder ser usado no litígio judicial. A principal
finalidade da confidencialidade é proteger os participantes no caso de ausência de
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acordo, impedindo que tais informações possam ser utilizadas no processo judicial.
A confidencialidade é, assim, um dos principais atrativos da mediação
e) Princípio da oralidade e da informalidade: esses dois princípios encontram-se
bastante interligados, sendo o procedimento de mediação eminentemente verbal e sem
o rigor exigido em regra pelos processos judiciais. O cerne é a retomada do diálogo
entre as partes, e a cada uma delas é dado o direito de se manifestar, respeitando o
momento de fala do outro. É importante mencionar que mesmo diante da oralidade
e da informalidade, é necessário manter a ordem durante a sessão de mediação para
evitar excessos, já que muitas vezes as partes possuem relacionamento já desgastado
e conflituoso. É imprescindível ao mediador a ponderação nesse sentido. Exigências
formais devem ser repensadas com a evolução das resolução das contendas, como
menciona Oliveira (2006)
[…] o rigor do formalismo resulta temperado pelas necessidades
da vida, agudizando-se o conflito entre o aspecto unívoco das
características externas e a racionalização material, que deve
levar a cabo o órgão judicial, entremeada de imperativos éticos,
regras utilitárias e de conveniência ou postulados políticos, que
rompem com a abstração e a generalidade.

e) Princípio da decisão informada: a resolução 125 do CNJ apresenta em seu
bojo diversos princípios relativos a mediação, entre eles a decisão informada é um
dos principais:
Art. 1º, anexo III, da Resolução Nº 125, CNJ- São princípios
fundamentais que regem a atuação de conciliadores e mediadores
judiciais: confidencialidade, decisão informada, competência,
imparcialidade, independência e autonomia, respeito à ordem
pública e às leis vigentes, empoderamento e validação. [...]
II - Decisão informada - dever de manter o jurisdicionado
plenamente informado quanto aos seus direitos e ao contexto
fático no qual está inserido;[...].
De forma salutar, princípio assegura que as partes devem ser
esclarecidas em relação aos seus direitos e deveres de acordo
com o caso a ser desenvolvido e mediado. O mediador tem o
dever de checar se as partes estão devidamente orientadas e
esclarecidas sobre quais direitos estão em questão, sob pena de
serem formulados acordos prejudiciais ou que a parte jamais
concordaria se tivesse ideia do que estaria transacionando.
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Na palavras de GONÇALVES (2008)
Portanto, o princípio da decisão informada é essencial
à legitimidade do procedimento autocompositvo, pois a
autocomposição se dá pela livre adesão das partes a uma solução,
e o conhecimeno sobre a situação jurídica é imprescindível à
escolha consciente. Sem conhecimento não há liberdade.

f) Princípio da boa-fé: está presente em diversos ramos e norteia toda a seara
jurídica. Dispõe que as partes ou interessados não podem ter comportamentos duvidosos
e atuar com má-fé, ou seja, os integrantes dos procedimentos devem se comportar
seguindo padrões éticos, atitudes que refletem honestidade no desenvolvimento, assim
como antes e depois da conclusão do processo. Como expõe REALE
A boa-fé objetiva apresenta-se como uma exigência de lealdade,
modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe
o poder-dever que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse
arquétipo, obrando como obraria uma pessoa honesta, proba e
leal. Tal conduta impõe diretrizes ao agir no tráfico negocial,
devendo-se ter em conta, como lembra Judith Martins Costa, ‘a
consideração para com os interesses do alter, visto como membro
do conjunto social que é juridicamente tutelado’. Desse ponto de
vista, podemos afirmar que a boa-fé objetiva, é assim entendida
como noção sinônima de ‘honestidade pública’. (2003, p. 4)

3 A DESMISTIFICAÇÃO DA CULTURA DO LITÍGIO NO BRASIL
É impossível a vida em sociedade de forma completamente harmônica, sem
desentendimentos ou divergências. A convivência em suas mais variadas formas gera
conflitos entre as partes.
Está arraigada entretanto, na cultura dos mais variados povos, a ideologia de
que o conflito é necessariamente algo negativo, e que apenas o Poder Judiciário e o
juiz possuem força suficiente para pôr fim a demanda conflituosa. Essa ideia precisa
ser desconstruída. Nas palavras de VASCONCELOS:
O conflito não é algo que deva ser encarado negativamente. É
impossível uma relação interpessoal plenamente consensual. Cada
pessoa é dotada de uma originalidade única, com experiências e
circunstancias existenciais personalíssimas. Por mais afinidade
e afeto que exista em determinada relação interpessoal. Algum
dissenso, algum conflito estará presente. A consciência do
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conflito como fenômeno inerente à condição humana é muito
importante. Sem essa consciência tendemos a demonizá-lo
ou a fazer de conta que não existe. Quando compreendemos
a inevitabilidade do conflito, somos capazes de desenvolver
soluções autocompositivas. Quando demonizamos ou não o
encaramos com responsabilidade a tendência é que ele se converta
em confronto e violência. (VASCONCELOS, 2008, p. 20)

O paradigma da resolução do conflito por meio de “sentença” formou a base
para uma ordem jurídica sobrecarregada, abarrotada de diversos casos que poderiam
ser resolvidos de uma multiplicidade de instrumentos, como a auto composição, a
mediação, arbitragem, entre outros.
A cultura do conflito solucionável prioritariamente na ordem judicial, passa por
diversos personagens. O perfil dos cursos de Direito no Brasil é focado em disciplinas
e formação para atuar em conflitos jurídicos, poucas faculdades dão destaque para
formar profissionais habilitados a resolver conflitos que não seja pelo viés do Poder
Judiciário. O Estado não investe prioritariamente em soluções alternativas, como a
criação de câmaras de conciliação e mediação, investimentos orçamentários nessa
área e incentivo a pesquisas. A população muitas vezes mostra-se avessa a ideologia
da solução dos conflitos fora do crivo judiciário.
É preciso transformar esse paradigma. Nesse sentido, até nas escolas deveria
ser introduzido e incentivado o estudo das medidas pacíficas de resolução de conflitos,
como assevera TARTURCE:
Revela-se interessante, ademais, cogitar a abordagem sobre
meios pacíficos e diversificados de composição de conflitos desde
o início da formação do indivíduo, já no ensino fundamental
e médio. Iniciativas de mediação escolar buscam, por meio
da conscientização e atuação junto à comunidade, oferecer
a alunos e professores um espaço de reflexão e mudança de
paradigma para familiarizá-los com o novo imaginário jurídico
da transmodernidade. (TARTURCE, 2017, p. 115)

Diante de um contexto de mudanças sociais e históricas, nos últimos anos
notou-se um aumento considerável da procura pelos instrumentos de solução pacífica
dos conflitos. A mediação e outros instrumentos passaram a ganhar destaque, com a
ajuda dos doutrinadores e estudiosos das demandas.
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A consciência da necessidade de maneiras alternativas ao Judiciário passa a
ser questionada. Respostas formais e jurídicas respaldadas apenas pelas leis não são
suficientes para satisfação dos interessados, como assevera TARTURCE:
Deve-se considerar ainda que, muitas vezes (talvez na maioria
delas), a multifacetada configuração da controvérsia – que tem
aspectos sociológicos, psicológicos e de outras índoles – faz que
a resposta puramente jurídica seja insuficiente para o tratamento
completo e eficaz do conflito, razão pela qual se revela importante
contar com elementos interdisciplinares. (TARTURCE, 2017,
p.116)

O papel da mediação passou a ganhar tamanha importância em nosso ordenamento
que uma lei foi sancionada para disciplinar sua aplicação. A Lei n. 13.140/2015, que
trata da mediação tanto na esfera judicial como extrajudicial.
A ideia de resolução pacífica dos conflitos ganhou tanta substância que o Novo
Código de Processo Civil de 2015 dá destaque ao papel mediativo e conciliatório,
trazendo inclusive os seus princípios regentes: a independência, a imparcialidade, a
autonomia da vontade, a confidencialidade, a oralidade, a informalidade e a decisão
informada. Os mediadores e conciliadores passaram inclusive a ganhar uma seção
própria nessa nova legislação.
Assim, observa-se, ainda que timidamente, um incentivo na busca por soluções
auto compositivas, desmistificando a ideologia de que deve haver sempre um ganhador
e um perdedor. Quando a busca pela resolução do conflito envolve diretamente as
próprias partes, é possível que elas mesmas encontrem soluções que mais se ajustam
as suas necessidades, sem necessariamente prejuízo isolado a nenhuma delas. Cria-se
uma cultura do ganha-ganha. Conforme assevera VASCONCELOS:
Tradicionalmente se concebia o conflito como algo a ser
suprimido, eliminado da vida social. E que a paz seria fruto da
ausência de conflito. Não é bem assim que se concebe atualmente.
A paz é um bem precariamente conquistado por pessoas ou
sociedades que aprendem a lidar com o conflito. O conflito,
quando bem conduzido, pode resultar em mudanças positivas
e novas oportunidades de ganho mútuo. (VASCONCELOS,
2008, p.21)
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4 A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO NA MEDIAÇÃO
O advogado é sem dúvida, essencial ao alcance da justiça, conforme preceituado
pela própria Constituição, in verbis: Art.133, CF “O advogado é indispensável à
administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício
da profissão, nos limites da lei”.
Assim, seria inconcebível não conceder a ele papel de importância na prática
mediativa. A presença do advogado confere as partes maior segurança nas suas escolhas,
pois ele possibilita esclarecimentos, soluciona dúvidas e alertar a parte quando o acordo
não seja favorável. O jurista tem também a missão de observar se os princípios da
mediação estão sendo seguidos, se todo o procedimento está sendo encaminhado dentro
dos padrões da legalidade e da legitimidade. Como menciona Diniz (2017)
Na mediação, por exemplo, o principal objetivo é a facilitação
do diálogo entre as partes na tentativa de resolver o litígio em
questão. O advogado pode ao invés de ter uma atitude pró-ativa
que lhe seria exigida em uma audiência de instrução e julgamento,
simplesmente aproveitar o momento para escutar ativamente as
explicações e os relatos das partes, ajudando a criar um ambiente
de tranquilidade. Sendo o local propício para o restabelecimento
da comunicação entre as partes, quando os advogados chegam
desarmados e colaborativos, o trabalho do mediador tem mais
chances de evoluir e chegar a um desfecho esperado por todos
que é o da pacificação social e, consequentemente, o do acordo.

Dentro dessa perspectiva, a mediação é um novo leque a ser buscado pelos
advogados, pois a cada dia seu papel nesse procedimento ganha importância, mas é
preciso estar ciente dos desafios, pois a postura a ser adotada perante este procedimento
deve ser de colaboração e participação e não de polarização, o que diverge com as
práticas corriqueiras das audiências jurídicas em sua maior parte.
5 OS BENEFÍCIOS DA MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO
TRANSFORMADOR
O processo de transformação da cultura litigiosa possui a mediação como um
dos instrumentos centrais para a quebra do ponto de vista negativo do conflito.
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Inúmeros são os benefícios oriundos da prática mediadora, tendo em vista
que as próprias partes são autoras principais da resolução da controvérsia. Com uma
grande preocupação em preservar a dignidade e o limite das partes, a mediação permite
aos interessados agir com liberdade dentro dos limites legais e utilizar técnicas dos
mais diversos ramos de conhecimento para obter o acordo, como conhecimentos da
psicologia, técnicas negociais, entre outras, tendo o mediador papel fundamental na
formação do consenso.
Dentre as vantagens Meios Alternativos de Solução de Conflitos (ADRs –
Alternative Dispute Resolutions, em inglês), em destaque a mediação, podemos
citar que a solução consensual tende a ser cumprida naturalmente, pois os termos
que foram acordados contaram com a participação de ambas as partes, incluindo
a negociação de pontos cujo interesse vai sendo demonstrado no transcorrer da
participação e ainda permite a maior possibilidade de manutenção das relações
estabelecidas pelos interessados no âmbito do seu dia a dia, pois em muitos casos,
as pessoas que procuram a mediação mantém relações de trato contínuo e tratam de
pontos sensíveis, como relações de vizinhança, guarda dos filhos, divisão de bens
entre outras. Como assevera TARTUCE:
Destaca-se como fator importante a intenção de contar com
o cumprimento voluntário de certas iniciativas pela parte
contrária. Quando as pessoas concorrem com sua vontade para
a construção de uma saída produtiva para ambas, elas cumprem
espontaneamente os ajustes entabulados, sendo desnecessário
promover iniciativas adicionais para fazer jus ao combinado
(TARTUCE, 2017, p. 193).

Podemos mencionar ainda a obtenção de resultados mais céleres, obtidos em
tempo bem menor do que seria alcançado nas tradicionais vias judiciais. Soma-se ainda
a economia trazida pela rapidez, pois uma resposta que muitas vezes demoraria anos
para ser alcançada, com gastos em honorários, em deslocamentos e quando muitas
vezes as partes já não tem mais interesse no objeto de disputa, passa a ser alcançada
de modo muito menos oneroso e mais prático.
A privacidade é outro ponto positivo para as partes pois a mediação é regida pela
confidencialidade, podendo decidir o que desejam que se torne público ao contrário do
processo judiciário que é público, salvo exceções previamente estabelecidas por lei.
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A não exclusão de outros métodos também está presente na mediação, pois
as partes podem procurar a arbitragem ou o próprio judiciário caso seus interesses
não sejam obtidos.
A busca pela mediação e seus benefícios deve ser uma meta almejada não
apenas pelo poder público mas por toda a sociedade, inclusive com a criação de
centros de mediação comunitários, conforme defende TOALDO
Nessa perspectiva, a criação de núcleos comunitários de
mediação, com a prévia preparação de mediadores ligados a
comunidade, é uma proposta que merece investimento não
apenas do sistema, mas a partir das próprias comunidades. O
importante é a participação do cidadão e das comunidades na
solução de seus problemas através de uma rede de voluntariado.
Entre as finalidades está a de prevenir ou tratar os conflitos do
interesse da comunidade. A mediação comunitária é uma forma de
atendimento de conflitos entre pessoas de uma comunidade sem
a necessidade de acesso imediato à via judicial. A perspectiva é
a redução de conflitos mediante a restauração do diálogo, escuta
e compreensão de interesses.

Por fim, é inegável que a procura pela mediação para a solução dos impasses
reduz a procura pelo Judiciário, permitindo um desafogamento da máquina pública a
longo prazo, a medida em que a visão acerca da atividade mediadora encontra-se cada
vez mais incentivada e difundida. Como assevera WATANABE (2008) “é importante
que o Estado estimule a criação desses serviços, controlando-os convenientemente,
pois o perfeito desempenho da justiça dependerá, doravante, da correta estruturação
desses meios alternativos e informais de solução de conflitos de interesses”
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A mediação nos acompanha ao longo de toda a evolução histórica, desde a
antiguidade até os dias atuais. Sabemos que trata-se de um método de solução pacífica
de conflitos que tornando-se cada vez mais evidente.
A mediação está diariamente presente, é possível vislumbra-la em todas as
áreas. Faz-se necessário para tanto, a propagação de tal prática no meio social, bem
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como o incentivo para que as partes procurem resolver suas demandas através de
procedimentos paralelos, mas, com legitimidade de título executivo perante a justiça.
O mediador atua como facilitador, permitindo a interação entre as partes,
buscando sempre a resolução desse conflito da melhor maneira possível. Não cabe ao
mediador impor soluções e sim servir como ponte para que os interessados encontrem
a solução da contenda. Para isso, conhecimentos das mais diversas áreas podem ser
utilizadas, conforme defende TOALDO
A mediação como instituição para resolução de conflitos
desenvolveu-se a partir dos anos 70, nos Estados Unidos, como
ADR (Alternative Dispute Resoution), porém cada vez mais se
observa que a mediação não é “alternativa”, mas outro modo de
tratar os conflitos, que exige a articulação de diferentes saberes.
A interdisciplinaridade faz a diferença nessa modalidade de
tratamento de conflito, ou seja, são várias áreas do conhecimento
envolvidas em cada caso.

Destarte, o respeito ao usuário é imprescindível. O mediador precisa ser
imparcial, obedecer aos princípios da mediação, pautar seu oficio de respeito extremo
e tolerância, conduzir cada procedimento de forma única, atentando para a necessidade
das partes, buscando sempre a confiança e satisfação daqueles que procuram o
estabelecimento visando solucionar seus conflitos. Assim, o mais importante na
mediação não é a celebração de um ganhador, ou definir qual das partes possui razão,
mas sim alcançar uma resposta que satisfaça ambos os envolvidos, esvaziando o
sistema “ganhador-perdedor”, dando espaço ao sistema “ganhador-ganhador”.
O advogado desempenha papel fundamental no procedimento, prestando
esclarecimento jurídico as partes. Existem estabelecimentos que inclusive orientam
as pessoas a comparecerem acompanhadas por advogados visando dirimir qualquer
dúvida surgida durante o procedimento. Tal prática aumenta a chance de satisfação
das partes, que se sentem mais seguras da realização do acordo.
O judiciário desempenha brilhantemente sua função, porém é necessário
reconhecer a morosidade do sistema em virtude da grande demanda processual, do alto
custo da tramitação e da obtenção de soluções que beneficiam apenas uma parte em
detrimento da outra. A justiça precisa incentivar a prática da mediação, visando maior
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celeridade no processo, bem como desafogamento de seu sistema tão sobrecarregado
com o incontável número de demandas sob sua responsabilidade.
Assim fica evidente que o método é eficaz, resolvendo conflitos que aguardam
resolução de mérito há anos no poder judiciário. O que falta é a disseminação de
informações pertinentes sobre o procedimento, profissionais qualificados para conduzilo e incentivo na busca pela solução pacífica de conflitos pelo próprio judiciário.
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PROJETOS HABITACIONAIS E O DIREITO SOCIAL DA
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NO CONJUNTO HABITACIONAL TORQUATO NETO EM
TERESINA-PI
HOUSING PROJECTS AND SOCIAL HOUSING LAW: A STUDY ON
SOCIAL HOUSING LAW, SECREGATION AND SOCIAL EXCLUSION IN
THE TORQUATO NETO HOUSING SET IN TERESINA-PI
Daniel Melo Lima1
RESUMO: O presente trabalho tem como objeto de investigação os projetos habitacionais e suas
relações com o direito constitucional da moradia, presente no art.º 6 da Constituição Federal. A pesquisa
foi realizada no Conjunto Habitacional Torquato Neto, zona sul de Teresina-PI, para se verificar a
efetividade e concretização do direito social da moradia, para tanto, promove-se uma breve discussão
de como a localização do conjunto e a baixa quantidade de recursos sócio urbanos geram a exclusão
e a segregação da população. O trabalho foi realizado através de questionário de pesquisa de campo,
aplicada aos moradores do referido conjunto e por meio de dados bibliográficos, a fim de comprovar que
se poder público através das políticas públicas de habitação, em particular no município de TeresinaPI, promove a exclusão da população mais humilde, tudo através método quantitativo, pois se busca
também identificar as opiniões, impressões dos moradores em relação ao conjunto em que residem.
Palavras-chave: Direitos Sociais. Moradia. Exclusão. Segregação. Políticas Públicas.
ABSTRACT: This paper has as subject of investigation the housing projects in association to the
Constitutional Law of Housing, as in the 6th Article of the Brazilian Federal Constitution. The research
was conducted at the housing complex Torquato Neto, located in the city of Teresina, in the state of
Piaui, as a sample of the inefficiency of the social right of housing, starting a discussion about how the
location and the low social urban resources result in the population’s exclusion and segregation. This
field research was done through a survey with the people that live in the area and by bibliographical
data, in order to prove that the State through these public policies, in the city of Teresina, raises the
exclusion of the poorest population, by a quantitative method, and is looking for opinions and feelings
of the local resident population.
Keywords: Social Rights. Housing. Exclusion. Segregation. Public Policies.

1 INTRODUÇÃO
Observa-se acerca do tema eleito para a pesquisa, que os projetos sociais de
habitação implementados pelo poder Público, em especial, no Município de Teresina1

Bacharel em Direito pela Faculdade Santo Agostinho-2015.2, Especialista em Direito Constitucional-ALEPI
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PI, têm por objetivo propiciar à população mais humilde, o acesso a uma moradia
digna, no entanto, tais iniciativas por parte do poder público, promovem a exclusão
e segregação social, práticas que ferem o direito social da moradia, estabelecido na
Constituição Federal.
O estudo da temática ora abordada como objeto de investigação é de significativa
importância, não só para a academia, como também para a população e principalmente
para a conscientização dos gestores, pois mencionado direito não se restringe apenas à
unidade habitacional, mas deve ser entendido de forma ampla, meio pelo qual infere-se
que o usuário deve ter acesso à outros serviços que deveriam ser prestados pelo governo.
Desse modo, o presente trabalho, promoverá um melhor conhecimento dessa
situação fática a partir da pesquisa de campo, da realidade que acontece dentro da
capital do estado do Piauí. O estudo é de grande valor para a sociedade como um
todo, para os gestores da administração pública e principalmente para a população
mais afetada por esse sistema, dando a eles a possibilidade de melhor reivindicar
seus direitos e o fiel cumprimento legal. O trabalho visa demonstrar também, como
a má prestação e planejamento dos projetos habitacionais promovem a segregação,
exclusão de boa parte dessa população mais carente através de dados colhidos por
meio de questionário aos beneficiários dos programas habitacionais, realizada no
Conjunto Habitacional Torquato Neto em Teresina-PI.
2 DIREITO SOCIAL DA MORADIA
A moradia é uma questão de interesse social, aquela é tida como abrigo. É
evidente, que isto é essencial, mas se faz necessário entender também, que o ser
humano não é único em si mesmo, mas sim um ser sociável, devendo ele dispor de
outras características da titulação de cidadão, devendo ter sua necessidade habitação
atendida de forma ampla, desse modo também entende Marmelstein:
Existem, pelo contrário, algumas diretrizes que orientam para
a sua proteção cada vez mais ampla, por exemplo no âmbito
da saúde, que se orienta pelo princípio da universalidade do
acesso e integralidade do atendimento, o que afasta a ideia de
minimalista. Da mesma forma, o pacto internacional de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (...) fala em “máximo de recursos
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disponíveis” para implementar os direitos sociais, o que também
é incompatível com uma ideia minimalista” (2009, p. 315-316)2

Não se pode entender o mínimo existencial como se fosse o mínimo vital.
Como entende o doutrinador mencionado, corrobora-se na presente pesquisa com
a mesma ideia, de que a moradia não pode ser um mero teto ou uma mera unidade
habitacional. O Direito de moradia é elemento que constitui o mínimo existencial do
homem, este usufrui da proteção jurídica do estado, tudo garantido pela Carta Magna.
Apesar dos esforços contínuos que vêm sendo feitos em muitos
países em prol de maior oferta habitacional, as condições das
famílias mais pobres continuam em significativa desvantagem,
principalmente nos países em desenvolvimento. As políticas
habitacionais e seus projetos estão longe de terem sido
implementados, mostrando uma situação preocupante, onde
ainda existe uma força de exclusão social considerável, em que
muitas famílias estão longe de poderem incorporar-se aos avanços
de desenvolvimento econômico, social e cultural do país.3

O que deve ser avaliado ainda, não é apenas a forma de implementação de tais
políticas, mas deve ser avaliada também a satisfação do usuário diante das metas traçadas
pelo gestor, este muitas vezes visa números, uma tática falha, apenas para demonstração
de serviço, não resultando em qualidade do serviço e satisfação da população.
O conjunto deve oferecer para essa população condições
ambientais de qualidade, na qual ela possa cultivar e mesmo
melhorar sua cultura urbana, ou seja, seus hábitos de viver
em comunidade, exercendo seus direitos e respeitando seu
próximo. Entende-se assim que o ato de morar demanda um
esforço considerável em termos de educação social e ambiental,
pedindo mudanças de comportamento em prol da “construção”
de uma comunidade em que cada membro usufrua as vantagens
oferecidas em seu conjunto habitacional, ao mesmo tempo que
contribui para a manutenção dessas qualidades ambientais.
Precisam assim criar sua própria cultura.4

2
3
4

MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.
RODWIN, L.; Edited. Shelter, Settlement and Development. Boston, Allen & Uniwin, 476 p, c.1987
ROMÉRO. Marcelo de Andrade, VIANA. Nelson Solano, Procedimentos metodológicos para aplicação de
avaliação pós-ocupação em conjuntos habitacionais para a população de baixa renda: do desenho urbano
à unidade habitacional, Revista:Inserção Urbana e Avaliação Pós-Ocupação (APO) da Habitação de Interesse
Social, editora: Coletânia habitare Vol.1, 2002.
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Inicialmente, é importante frisar que o conjunto habitacional em estudo,
está registrado na SEMDUH (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e
Habitação) de Teresina, como bairro Portal da Alegria, este é composto por vários outros
pequenos conjuntos habitacionais: Residencial Portal da Alegria VI-A, Residencial
Portal da Alegria VI-B, Jardins do Ipê, Portal da Alegria III, Portal da Alegria IV,
Jardins dos Caneleiros, sendo uma construção de 4.894 unidades habitacionais,
distribuídos em apartamentos e casas.
De forma objetiva, o Residencial Portal da Alegria VI-A, é composto por 176
casas térreas (2 quartos, sala, cozinha, 1 banheiro), este é componente do Bairro Portal
da Alegria ou como é popularmente chamado: Conjunto Habitacional Torquato Neto.
No que concerne à pesquisa, o Conjunto Habitacional Torquato Neto, iniciou-se
por implementação do Ministério das Cidades e lei estadual nº 4.423 de 16 de julho
de 2013, aquele fez todo planejamento arquitetônico e localização do projeto, este
em parceria com a Caixa Econômica Federal, dando a possibilidade aos beneficiários
dos programas governamentais de financiar e adquirir uma unidade habitacional.
Em termos de infraestrutura pública e serviços urbanos, o conjunto em
estudo, deveria ter em funcionamento todos os serviços de forma regular e plena:
água, esgotamento sanitário, energia elétrica, coleta de lixo, transporte coletivo,
saúde, educação, no entanto, não é bem assim que ocorre, os moradores reclamam
principalmente com a falta de segurança, de água, de saúde (muitos precisam se
deslocar do seu conjunto para o bairro mais próximo para marcar uma simples consulta
de rotina), situação muitas vezes desgastante para os moradores que não usufruem
do mínimo existencial, para uma boa qualidade de vida.
Em meio a tantas irregularidades, uma que pode ser citada, seria a falta de
ambiente para lazer e práticas desportivas, onde a população, não possui a oportunidade
de praticar atividade física, jovens não possuem local adequado para uma simples
“pelada”, permanecendo ociosos e insatisfeitos com a baixa qualidade de vida que
levam, situação esta que pode ser comprovada através de informações fornecidas
pelo relatório da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação de Teresina,
conforme a imagem que segue:
Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 192

PROJETOS HABITACIONAIS E O DIREITO SOCIAL DA MORADIA: UM ESTUDO SOBRE O DIREITO SOCIAL DA MORADIA, A SEGREGAÇÃO
E EXCLUSÃO SOCIAL NO CONJUNTO HABITACIONAL TORQUATO NETO EM TERESINA-PI

As unidades habitacionais deveriam ser projetadas com a preocupação também
de propiciar melhores padrões de qualidade, no entanto não há a manutenção de
qualidade, seja pela compra de materiais de baixo custo, seja pela falta ou baixa infraestrutura, embora a lei nº 11.124 de 2005, estabeleça em seu artigo 11, diretrizes
de aplicação do recursos, afirmando: “Implantação de saneamento básico, infraestrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de
interesse social”5
O mencionado inciso, é apenas uma das diretrizes deixadas pela referida
lei, claramente violando o direito da população a uma infra-estrutura sociourbana
adequada, que atenda as demandas básicas dos beneficiários do programa. No que
se refere à produção da moradia (habitação), esta quando feita com o mínimo de
custo, é voltada apenas para a construção do básico, da “menor unidade possível”.
A implementação de políticas públicas de habitação feitas não só no município
de Teresina-PI, mas também em boa parte dos municípios brasileiros, perderam o
controle no que se refere a conceitos de urbanização, tendo em vista que tais políticas
tem como lema a moradia mínima, ou seja, a sua expansão posterior é permitida, o
que faz com que os padrões de espaços sejam ultrapassados, assim os beneficiários
constroem a “favela incentivada”, levando-nos a concluir neste aspecto pela falha dos
5

lei nº 11.124 de 2005
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programas governamentais de habitação: “Desse modo, as alternativas encontradas
pelas famílias pobres eram as favelas e os loteamentos clandestinos das periferias
das capitais e das cidades das regiões metropolitanas” 6.
3 EXCLUSÃO SOCIAL COMO CONSEQUÊNCIA SEGREGAÇÃO
SÓCIOESPACIAL
A segregação sócioespacial “refere-se à periferização ou marginalização de
determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos
e até raciais no espaço das cidades.” 7
O objeto de estudo (Conjunto Habitacional Torquato Neto), é exemplo claro da
segregação sócioespacial, tendo em vista que o referido conjunto encontra-se a uma
distância de 17 km do centro da cidade de Teresina, para muitos, referida distância
não é uma medida considerável, mas quando somada a baixa disponibilidade de
transportes de viação, poucas ou ausentes paradas de ônibus, difícil acesso em virtude
da pavimentação das ruas e a necessidade diária de passar pela BR 316, a qual foi/
é palco de inúmeros acidentes torna mencionado percurso angustiante e perigoso.
A segregação muito tem haver com a luta de classes, em que a população mais
humilde passa a residir em áreas mais afastadas dos centros urbanos e costumam
apresentar pouco acesso à infraestrutura sóciourbana como: espaços de lazer,
saneamento básico, saúde, educação, oportunidades de profissionalização, sem falar
que acabam tendo maior exposição à violência urbana, gerando a exclusão social.
“Exclusão social é o processo pelo qual determinados grupos e
indivíduos são sistematicamente impedidos de acesso a posições
que lhes permitiriam uma existência autônoma dentro dos padrões
sociais determinados por instituições e valores inseridos em
um dado contexto. Em circunstâncias normais, no capitalismo
informacional, tal posição em geral está associada à possibilidade
de acesso ao trabalho remunerado e com relativa regularidade
a, pelo menos, um membro de um lar estável. A exclusão social
é, de fato, o processo que priva alguém do direito ao trabalho
no contexto do capitalismo”8
6

7
8

MOTTA, Luana Dias. A Questão da Habitação no Brasil: Políticas Públicas, Conflitos Urbanos e o Direito à
Cidade. GESTA/UFMG. 2014.
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/segregacao-urbana.htm
CASTELLS, M . A sociedade em redes. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
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A exclusão social como consequência da segregação sócioespacial é um fato
claramente percebido não só em grandes metrópoles, mas em municípios menores que
estão a se desenvolver e essa segregação que é passada para os conjuntos habitacionais
é claramente transferida para as pessoas beneficiárias de tais programas governamentais,
fato esse que pode ser comprovado por alguns indicadores: baixa escolaridade, alto
índice de desemprego, poucas oportunidades de emprego, atividades autônomas, tais
pontos influenciam diretamente na questão da sociabilidade.
“A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais
importantes da desigualdade social e parte promotora da mesma.
À dificuldade de acesso aos serviços de saúde e infraestrutura
urbanos (transporte precário, saneamento deficiente, drenagem
inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos
serviços de saúde, educação e creches, maior exposição à
ocorrência de enchentes e desmoronamentos, etc.) somam-se
menos oportunidades de emprego (particularmente do emprego
formal), menos oportunidades de profissionalização, maior
exposição à violência (marginal ou policial), discriminação
contra mulheres e crianças, difícil acesso à justiça oficial, difícil
acesso ao lazer. A lista é interminável” 9

O fenômeno em estudo decorre principalmente da falta ou insuficiência de
planejamento dos gestores, seriam apenas pequenos detalhes a aprimorar, como:
composição do solo, intensidade e localização dos ventos, intensidade solar, espaços
sócio ambientais como: praças e parques, serviços essenciais que deveriam funcionar
com regularidade no próprio conjunto, mas essa explicação da ausência ou insuficiência
de planejamento é algo notório, o diferencial é entender que o plano de metas traçado
pelo gestor, tem bases no capitalismo, o que serve de instrumentalização da segregação.
4 SOCIEDADE CAPITALISTA E O PLANEJAMENTO URBANO
O capitalismo se consolidou há muito anos atrás no Brasil. A sociedade passou
a ser dividida basicamente em duas categorias: capitalistas e trabalhadores. A primeira
composta por médias e grandes indústrias, comércios, grandes propriedades rurais,
bancos; A segunda é considerada a força de trabalho da primeira, a força física e
intelectual para produzir e garantir sua subsistência.
9

MARICATO, H. Metrópole na periferia do capitalismo: ilegalidade desigualdade e violência. São Paulo: Hucitec,
1996.
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Deve ser ressaltado ainda que a economia do Brasil seja tipicamente capitalista,
onde existe uma ligação com o capital produtivo e a sua acumulação. Essa espécie
de economia se caracteriza principalmente pela propriedade privada, a existência de
mercados livres, meios de produção, havendo uma mistura de propriedade privada
e controles governamentais. Tendo como principal objetivo o lucro do proprietário
dos meios de produção, através do trabalho, o trabalhador retira sua mais-valia, esta
é base do sistema capitalista.
A Constituição Federal de 1988 é clara ao tratar em seu Título VII, Da Ordem
Econômica e Financeira, que o objetivo principal desde titulo é dar uma existência
digna. “Dignidade é o valor supremo da existência humana, cuja compreensão perpassa
por indagações filosóficas e teológicas.”10. Todavia este conceito não é único na sua
aplicação, haja vista, o mesmo deve se embasar no princípio da justiça social.
O conceito desde princípio surgiu no século XIX, buscando principalmente o
equilíbrio entre as diferentes camadas da sociedade, atualmente este nivelamento é
feito por meio de políticas públicas em favor dos mais fracos.
Seria uma construção moral e política, tendo como base principal a igualdade
e o sentimento de solidariedade instalado na sociedade, para chegar a este fim, os
gestores buscam através de política públicas dar a oportunidade de acesso a serviços
para parcela humilde da população, serviços que outrora eram apenas para camadas
mais elevadas e de melhor poder aquisitivo.
O que gera questionamento e indignação, é que os serviços essenciais não deveriam
ser tratados por políticas públicas, mas sim como um direito da população e uma
obrigação para o estado. Alguns desses direitos sociais, como a saúde e a educação são
prestados de forma precária, o que torna as políticas públicas “válvulas de escape” para
uma má prestação dos serviços essenciais, além disso, nem mesmo as políticas publicas
são implementadas de forma plena, mas de forma deficiente e com baixa qualidade.

10

CAVALCANTE, Priscila. A EXISTÊNCIA DIGNA E A ESSÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À
MORADIA. BAHIA,p 1743, 2015.
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Sem dúvida, o sistema provoca uma desigualdade social, na qual a economia
repousa principalmente nas mãos de uma minoria privilegiada, enquanto a maioria
considerável se contenta com o pouco que lhes é dado.
O ponto em discussão seria o ambiente sóciurbano, no qual a população mais
humilde é desprezada e colocada nas conhecidas “varandas” da cidade, espaços afastados
e de ruim acesso, onde a escassez dos serviços essenciais é algo comum. Entende-se
que em toda cidade sempre há um local onde há concentração maior de pessoas com
maior poder aquisitivo, onde o comércio, indústria e serviços essenciais são prestados de
maneira plena, se comparado ao da população dependente de projetos governamentais.
Tudo isso decorre de um planejamento urbano que tem suas bases construídas
no capitalismo, que visa afastar o “ruim” do “bom”, seria a separação daquilo que
é considerado inferior.
“O planejamento urbano no Brasil começou a ser implementado
efetivamente no começo do século XX nas grandes metrópoles
da época como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. As ações
relacionadas ao planejamento urbano que marcam este início do
século XX até a década de 1950, nas grandes metrópoles, são,
principalmente, processos de renovação urbana e higienização.
Tais processos caracterizaram-se por sucessivas ações de
remoção de população pobre dos perímetros centrais, visando
uma refuncionalização dos mesmos. Tais medidas eram tomadas
amparadas em leis de planejamento e sob o pano de fundo da
“modernização”, buscando implementar com êxito o projeto
de sociedade moderna através da racionalização e da rigidez
tecnocrática. Porém, estas ações acabaram promovendo e
viabilizando a atuação do capital imobiliário. O resultado deste
quadro, somado o êxodo rural, foi o aumento dos processos de
favelização das maiores cidades.” 11

O conjunto habitacional Torquato Neto é apenas fruto do planejamento capitalista,
com suas moradias mínimas, baixa estrutura habitacional, falta de serviços essências,
sem a devida estrutura sóciourbana, apenas com alguns comércios autônomos o que
representa uma economia de subsistência, os moradores encontram-se indignados,
mas precisam se contentar com um dizer “é isso ou não é nada”. “Aqui não tem posto
de saúde, posto policial, e acontece tanta coisa que você não tem para onde correr.
11

TANAGINO, Karina Dias. PLANEJAMENTO URBANO E SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL NA CIDADE
CAPITALISTA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE. Rio Grande 2013
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Então, só quem estava realmente necessitado e não tinha onde morar se mudou, mas
quem tem condições de não vir, não vem” 12
A manifestação ora citada é o representa a indignação por parte dos moradores,
que são esquecidos pelos gestores, sem condições mínimas de habitação, o popular
ainda está submetido à violência urbana, hipótese que pode ser comprovada através
de entrevista feita: “[...] a gente tem medo de perder a vida. E ainda mais porque é
como se a gente não fosse visto aqui, porque não tem nem delegacia”.
Como foi mencionado no trecho acima, é grande a angústia à que são submetidos
os moradores, com a crescente onde de crimes, as políticas públicas de habitação
não são prestadas de forma efetiva e o governo não se preocupa suficientemente com
a prestação dos serviços essenciais para os moradores do conjunto em estudo, com
essas características, percebemos a construção sociológica de periferia, como sendo
um lugar de menos valor.
A mídia tem papel fundamental na desconstrução da imagem sociológica da
periferia, esta montada com suas bases no capitalismo, programas com pautas e
quadros para a família são os principais responsáveis a promover a desconstrução da
imagem da periferia, trazendo cor, alegria e satisfação dos beneficiários das políticas
públicas, fazendo moradores, que às vezes são pagos ou são pessoas contratadas,
expressarem uma falsa satisfação em frente às câmeras apenas para promoção pessoal
e arrecadação de votos em época de propaganda eleitoral.
Referida tentativa de melhorar a imagem do conjunto é frustrada, bastando a
cada um que queira confirmar suas dúvidas, fazer uma visita aos mesmos, que são
“beneficiados” com os programas habitacionais, porém as casas desses projetos
apresentam baixa estrutura, falta constante de água, policiamento ausente ou
insuficiente, mau funcionamento dos postos de saúde, transporte precário, baixas
oportunidades de crescimento profissional e de trabalho.
Em uma analogia sociológica, a localização do conjunto se assemelha e muito
com a ideia de uma senzala, as quais, ainda em época de escravidão eram usadas para
12

http://www.portalodia.com/noticias/piaui/metade-dos-apartamentos-do-residencial-torquato-neto-estadesocupada-248652.html
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comportar os escravos. As senzalas eram construídas em um espaço distanciado da
casa grande, como se fossem para esconder aquilo que é ruim, aquilo que não faz
parte da beleza da casa grande, da ostentação dos jardins e das grandes lavouras.
Esse sistema capitalista, representa a necessidade de preservação das elites,
evitando e separando os menos favorecidos, afirma-se que essas áreas distantes,
existem não apenas para “abrigar”, mas também para autoafirmação do capitalismo,
favorecendo a definição da separação de classes. Dentro dessa divisão, o conjunto
Torquato Neto é fruto de planejamento capitalista, encontra-se na periferia da capital e
provoca a espoliação dos seus moradores à acessibilidade da infraestrutura sóciourbana.
Quando se fala em infraestrutura sóciourbana, está se reportando
diretamente aos serviços básicos que devem ser ofertados à
população, estes variam de acordo com o valor da infraestrutura
feita, privilegiando grupos econômicos e sociais de médio e
grande porte, enquanto os de baixo porte são menos favorecidos.
Muito tem haver também com a capacidade que cada um tem de
pagar pelo ambiente em que está vivendo, ou seja, grupos mais
humildes acabam ocupando as varandas das cidades, lugares
isolados, longe dos serviços essenciais, sendo forçados a não
ter acesso a movimentos culturais, psicológicos, políticos,
educativos, sociais. Desse modo os investimentos são maiores
nas áreas centrais, onde tem maior poder aquisitivo, diminuindo
ainda mais a chances de integração e aumentando a desigualdade
social.13

O espaço que o indivíduo se porta, reflete de uma forma clara a posição social
que ele ocupa, habitações distantes dos serviços essenciais demarcam a estrutura
hierarquizada da separação de classes, trazendo a tona, a conscientização do lugar
do humilde, lugar este que para os mais favorecidos não pode deixar de ser ocupado
por tudo aquilo que é considerado “ruim”, essa estrutura hierárquica é apenas um
ciclo sem fim, onde os gestores fazem o mínimo apenas por fazer, sem a devida
conscientização de que a moradia deve ser entendida de forma plena e não apenas
no sentido único e capitalista de ser.
Com a separação existente das classes, a interação entre estas se torna
dificultosa, aprofundando ainda mais as suas desigualdades, onde a separação
13

BICHIR, Renata Mirandola. DETERMINANTES DO ACESSO À INFRA-ESTRUTURA URBANA NO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. RBCS Vol. 24 no 70 junho/2009
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das cidades torna-se um hábito corriqueiro, como se tudo isso fosse normal. Essa
tendência de separação de classes reflete de forma nítida o planejamento capitalista,
o qual gera os indivíduos excluídos.
5 INSATISFAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL
TORQUATO NETO
A segregação, além de promover a distância física, promove a distância social.
Esse problema pode ser observado com a maior concentração de pobreza, desigualdade
social e violência nas áreas periféricas da cidade. Com o local escolhida para a
pesquisa de campo não é diferente, pois o Conjunto Habitacional Torquato Neto,
é local de moradia (abrigo) de muitas pessoas, estas partilham de uma consciência
social de exclusão,
Com o intuído de comprovar, o mal ou falta de planejamento habitacional, a
presente pesquisa aplicou questionário, a qual foi realizada com 30 entrevistados,
todos moradores do conjunto Habitacional Torquato Neto, estes manifestam a sua
insatisfação e indignação para com as políticas de habitação implementadas pelo
poder público do município de Teresina-PI.
Em entrevista, questiona-se aos moradores, se os mesmo acreditam que
desfrutam de uma infraestrura urbana e serviços essenciais condizentes de forma
plena com o que prescreve a carta magna, dos 30 entrevistados, 28 afirmam que não,
pelos variados motivos como: precariedade no serviço, haja vista, o mínimo não está
sendo prestado com qualidade, não possui locais para o lazer, o transporte é precário
(demora, poucos ônibus para a quantidade de pessoas no conjunto), não há segurança,
hospital ou posto de saúde que funcione, constante falta de água, falta saneamento
básico, iluminação precária, à qual propicia a prática de crimes e contravenções, o
mínimo que é prestado, não atende as necessidades dos moradores, falta da devida
pavimentação das ruas.
As reclamações prestadas pelos moradores são apenas o reflexo de um mau
planejamento, onde o gestor, com o intuito de implementação das políticas públicas
de habitação, se retêm apenas na unidade habitacional, sem dar a devida atenção para
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os meios de integração social, a necessidade de uma infraestrutura sócio urbana para
uso e gozo da população é de grande valor.
Segundo as respostas dos moradores, aos principais problemas que enfrenta o
Conjunto são: falta de segurança, o mínimo de policiamento, falta de água, falta de
energia, lazer, saúde, o quantitativo de reclamações pode ser visto através do gráfico
pormenorizado abaixo:

Uma das reclamações recorrentes no conjunto é a falta de saneamento básico
que visa à implantação de medidas para preservar ou modificar as conjunturas do
meio-ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar
a qualidade de vida da população e à produtividade do indivíduo. Um dos quesitos
do saneamento básico é a limpeza urbana, a qual consiste na limpeza de ruas e coleta
seletiva de lixo. A gestão atual no Município, através da SEMDUH (Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano e Habitação), vem promovendo a importância da coleta
seletiva em escolas e em vias públicas através de palestras e de distribuição de materiais
biodegradáveis, respectivamente, com finalidade de conscientizar a população.
A finalidade de conscientizar, ainda rendeu a alguns bairros, a colocação de
14 pontos de entrega voluntária do lixo, onde, através das cores identifica-se o tipo
de lixo (vermelho – plástico, verde – vidro, azul – papel, amarelo – metais). Ocorre
que a referida medida foi implantada apenas em bairros mais conhecidos, sendo
esquecidas as zonas periféricas da cidade, inclusive o conjunto em estudo.
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O que poderia ser uma medida com mais eficácia, se também beneficiasse
áreas periféricas da cidade, acaba concentrando as ações sociais apenas em bairros
“maiores”, levando em conta que o Conjunto Habitacional Torquato Neto é tão
grande quanto os bairros que foram beneficiados (Área de 177 hectares). O que talvez
seja a causa da omissão por parte do Poder Público, é a localização tão distante dos
conjuntos habitacionais.
Em termos de localização, como já foi mencionado, o referido conjunto,
encontra-se a uma distância de 17 km do centro de Teresina-PI, o mesmo, não desfruta
de todas as condições que outros bairros da cidade possuem, em virtude da distância
que foi construído, o acesso a muitos serviços se torna desgastante e de tamanha
dificuldade para os seus usuários. Questão essa que foi indagada aos entrevistados;
Dos 30 entrevistados, 20 acreditam que a localização do conjunto promove uma
exclusão dos moradores.
Mencionado número comprova a insatisfação dos usuários da moradia, o
fato de serem beneficiários das políticas públicas de habitação, não significa que
os mesmos, não possam reivindicar que tal direito social não seja implementado de
forma correta, tendo em vista que se trata de um direito da população e uma obrigação
do estado de proporcionar a população acesso aos serviços essenciais e aos direitos
sociais, neste caso, a moradia.
Se deve levar em conta também, a escolaridade, o nível de conhecimento e
questionamento dos entrevistados, haja vista, tais quesitos serem de fundamental
importância quando se fala em pesquisa de campo empírica, dos 10 entrevistados
que afirmavam que a localização não gera de modo algum a exclusão, 9 (3 donas de
casa, 1 estudante de ensino médio, 1 comerciante , 1 empacotador , 1 desempregado,
1 fiscal da SDU, 1 caixa de padaria) não tinham um nível de escolaridade completo,
apenas 1 (Administrador de Empresas) dos 10, possui ensino superior completo.
A escolaridade é de fundamental importância quando se fala nos processos de
construção social, questionamentos de obrigações e direitos tanto dos administrados,
quanto dos gestores, razão pela qual informa-se que alguns dos entrevistados foi
preciso o entrevistador ler e explicar o que aquela pergunta queria dizer, pois muitos
não entendiam na primeira leitura.
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Em pergunta final, indagou-se aos entrevistados se em um contexto geral,
infraestrutura urbana, serviços e localização, o conjunto habitacional promoveria a
desigualdade social: 25 dos 30 entrevistados afirmam que sim, pois não possuem o
mínimo para viver bem, a prestação do serviços é feita de modo precário e muitas
vezes não existente, de modo que se faz necessário o deslocamento do usuário para
outro bairro, afim de ter acesso aos serviços essenciais. Dos 5 entrevistados que
afirmaram que não, 4 não souberam dizer o por quê da negativa, apenas 1 negou e
apresentou argumento, conforme gráfico que segue:
O MODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO CONJUNTO
PROMOVE DESIGUALDADE SOCIAL?

Os morados do Conjunto Habitacional Torquato Neto, não usufruem de
condições adequadas para viver, exemplo claro disso é o abastecimento de água,
este é feito por meio de poços artesianos, estabelecida pela Portaria 2914/2011 do
Ministério da Saúde, o conjunto é abastecido pelos serviços da empresa Águas de
Teresina, através de parceria pública privada, desse modo o abastecimento de água
não é uniforme para toda a região, em virtude da quantidade de moradores serem
superior à capacidade dos poços.
Não se pode deixar de mencionar, a falta de opções para o lazer, este, também
considerado um direito social, deveria ser um dos quesitos no planejamento dos
conjuntos habitacionais, há falta de praças, parques e academias populares. É comum
bairros e outros conjuntos possuírem os mencionais locais, para a prática de atividades
desportivas, infelizmente, o conjunto em estudo não foi comtemplado com aqueles
locais. Populares, seguem com suas vidas ociosas, entediantes, sem um lugar para
ir, cultivando o sufocante sedentarismo, ao ponto de dizer “somos esquecidos”, não
tendo acesso a quadras esportivas e praças.

Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 203

Daniel Melo Lima

6 LEVANTAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL DE TERESINA-PI
Levando em conta os dados fornecidos pela SEMDUH e SEMPLAN, o
conjunto em estudo, é apenas um exemplo dentre o grande de número de conjuntos
existentes no país.
O nível de escolaridade dos beneficiários dos programas habitacionais é de
que 36% concluíram o ensino médio, desse porcentagem se pode destacar duas
coisas: a necessidade de projetos sociais que incentivem a busca pelo aprendizado
e de profissionalização.
De acordo com o quesito trabalho remunerado 218 chefes de família (57%) não
exerce nenhum tipo de atividade remunerada, trazendo a ideia de que boa parte das
famílias que lá se encontram são portadoras de programas governamentais para ajudar
a população mais necessitada ou exerce algum tipo de comércio de subsistência.14
No que se refere ao abastecimento de água, o conjunto é abastecido atualmente,
pela empresa Águas de Teresina, ocorre que o abastecimento de casas e apartamentos
não é uniforme, tendo em vista que este serviço é feito por meio de poços artesianos
e não atende a demanda da grande quantidade de moradores, motivo que se explica
a recorrente falta de água.
Além disso, o conjunto não é servido pela rede coletora de esgotos, para muitos,
este é um pequeno problema, mas que pode vir a ter complicações maiores, pois nos
meses de maior quantidade de chuvas (início de dezembro até início de maio), o
escoamento de líquidos é uma necessidade incontestável, não se pode ver a referida
rede apenas como coleta de líquidos provenientes da rede domestica, mas também, se
devem levar em conta as questões climáticas e temporais da localização do conjunto.
Em relação ao sistema de coleta de lixo, 90% dos seus habitantes possuem o
sistema de coleta três vezes na semana no período diurno, no entanto, as políticas de
coleta seletiva não foram implementadas no Torquato Neto. Essa responsabilidade é
da SEMDUH, esta fez a distribuição de 14 pontos de entrega voluntária em bairros,
palestras sobre a importância da coleta seletiva em escolas, mas tais iniciativas não
14

Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação
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foram efetivadas nas zonas periféricas da cidade, não se sabe ao certo quais critérios
são usados para a escolha dos locais, mas em se tratando de quantidade, acredita-se
4.894 unidade habitacionais é um número considerável e a quantidade de lixo a ser
recolhido e separado é grande.
As zonas periféricas, principalmente no que se refere à conjuntos habitacionais,
são esquecidas pelos gestores, a participação em programas sociais e de incentivo à
população é demorada e muitas vezes esquecida, de modo que o desenvolvimento dessas
áreas determinadas é muito pequeno. As atividades econômicas que predominam no
conjunto são voltadas para o setor de serviço: padarias, salões de beleza, minimercado,
loja de material de construção. A possibilidades de desenvolvimento se torna dificultosa
e tardia, pois a população ora mencionada, não possui apoio de investimento na região.
Outro ponto que deve ser mencionado seria o transporte, o conjunto Torquato
Neto é servido por apenas duas linhas de ônibus: linhas radiais 625 (Portal da AlegriaSanta Clara, Miguel Rosa) e 712 ( Portal da Alegria-Santa Clara, Barão), através de
contrato de consórcio com a empresa Transcol.
Com relação à segurança pública, esta deve ser lida de como “insegurança”,
haja vista, que o distrito policial responsável pelo policiamento da região é o 10º
Distrito Policial, localizado no bairro belo vista, com a distância aproximada de 12
km, o que torna a prevenção e o combate aos crimes e contravenções penais algo
ineficaz e recorrente vezes inexistentes.
Para agravar ainda mais a situação, o mencionado distrito, ainda é responsável
dentro de sua circunscrição pela segurança de mais outros bairros:
Bela Vista I, II e III; Bairro Santa Clara; Conjunto Morada Nova
– I e II; Conjunto Monsenhor Chaves; Km 07; Estrada da Alegria;
Loteamento Hugo Prado; Loteamento Mestre Dezinho; Lourival
Parente (lado do Bela Vista); Parque das Esplanadas; Parque Jacinta;
Parque Juliana; Parque Rodoviário; Parque Sul; Planalto Baema
(Próximo ao posto da PRF, BR- 316); Planalto Bela Vista; Pólo
Empresarial Sul; Portal da Alegria; Porto Alegre; Povoado Alegria;
Povoado Cebola; Povoado Sucatas-BR 343; Residencial Nova
Alegria; Santo Antônio; São Lourenço; Vamos Ver o Sol; Vila
Concórdia; Vila da Glória; Vila Dagmar Mazza; Vila São Francisco
Sul; Vila Tiradentes; e Vila Vitória.15
15

http://semplan.teresina.pi.gov.br/wp-content/uploads/2014/09/PORTAL-DA-ALEGRIA.pdf. Acesso em: 13/08/2017 às:
14:46
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Essa ineficácia no atendimento da população resulta nas mais variadas
ocorrências, desde um simples furto a um hediondo assassinato, como bem demonstra
as manchetes constantes que seguem:

O aumento na criminalidade é uma consequência dessa omissão, não sendo
apenas culpa do serviço, mas culpa pela grande quantidade de bairros dentro de uma
mesma circunscrição, desse modo à população segue com medo e insegurança.
7 CONCLUSÃO
Atualmente, a ineficácia e o não cumprimento de direitos e garantias fundamentais
previstos na Carta Magna são um mal que atinge boa parte dos municípios brasileiros.
As políticas públicas, que em tese seriam para promover a igualdade, para beneficio
da população mais carente, acabam promovendo sua exclusão.
Como bem foi demonstrado, conclui-se que, apesar das inúmeras tentativas do
poder público na implementação das políticas de habitação, estas ainda continuam a
promover uma forte exclusão social, através da segregação sócioespacial.
É sabido, que no Brasil, os projetos de habitação têm as suas bases construídas
no capitalismo, corrente essa que promove a divisão de classes e o aprofundamento
da desigualdade social. O capitalismo é instrumentalizado através da segregação
sócioespacial.
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Conclui-se também, que o Conjunto Habitacional Torquato Neto é apenas um
dos inúmeros casos de desigualdade social que ocorre em todo país, a população acaba
sendo humilhada de forma tácita e sendo sentenciada a viver em locais isolados, de
difícil acesso, não tendo a oportunidade de uso e gozo de serviços essenciais e do
desenvolvimento urbano. Ao que parece, o dito programa habitacional, baseia-se
em várias pequenas unidades, compostas de: sala, quarto, cozinha, banheiro, área
de serviço, em que a população, sobrevive, sem o mínimo de perspectivas de vida.
Alguns dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional
de Teresina retratam bem o abandono ora descrito.
Solução básica para boa parte desses problemas, seria implementação das
políticas e serviços essenciais diretamente nas zonas periféricas da cidade, promovendo
um maior investimento e desenvolvimento da região e dos moradores, trazendo uma
futura melhora para a população.
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LA VOLUNTAD DE LA MAYORÍA CONTRA LA VOLUNTAD DE LA
MINORÍA: ¿EXISTE UN CONSENSO MORAL?
Eliovane Simony de Araújo Cavalcante1
Laiane Alves Roque 2
RESUMO: O presente artigo visa demonstrar que há uma necessidade de se conciliar os anseios da
maioria com os da minoria a fim de que o Estado brasileiro seja, de fato, um Estado Democrático de
Direito. Neste diapasão, é imprescindível a análise do instituto da democracia, considerando a teoria do
consenso e o princípio majoritário. Para tanto, remonta-se ao pensamento de alguns autores, filósofos e
juristas, tais como John Hart Ely, Robert Alexy e Stuart Mill, que, em seus discursos sábios, defendem
uma maior proteção aos direitos das minorias frente aos da maioria, ressaltando a importância de
se resguardar direitos fundamentais pertencentes a todos, em maior ou menor medida, haja vista os
interesses contrapostos. Ainda no estudo do tema, é interessante trazer à baila o entendimento de Vladimir
Lênin sobre a ditadura da maioria, tudo isso sem a pretensão de esgotar o assunto em todas as suas
peculiaridades. Neste contexto, utilizou-se como método de pesquisa o bibliográfico com abordagem
qualitativa. Portanto, o escrito em comento é de fundamental relevância para a seara jurídica, visto que
a problemática em apreço ocasiona debates em diversas vertentes.
Palavras-chave: Democracia. Maioria. Minoria. Consenso Moral. Direitos Fundamentais.
ABSTRACT: The present article seeks to demonstrate that there is a need to reconcile the longings
of most with the one of the minority so that the Brazilian State is, in fact, a Democratic State of Right.
In this pitch, it is indispensable the analysis of the institute of the democracy, considering the theory
of the consensus and the majority beginning. For so much, it is raised to the thought of some authors,
philosophers and jurists, such like John Hart Ely, Robert Alexy and Stuart Mill, that, in their wise
speeches, they defend a larger protection to the rights of the minorities front to the of most, emphasizing
the importance of being protected fundamental rights belonging to all, in adult or measured minor,
have seen the opposed interests. Still in the study of the theme, it is interesting to bring to the dance
Vladimir Lênin understanding on the dictatorship of most, all this without the pretension of draining
the subject in all their peculiarities. In this context, it was used as research method the bibliographical
with qualitative approach. Therefore, the writing in I comment on is of fundamental relevance for the
juridical wheat field, because the problem in esteem causes debates in several slopes.
Keywords: Democracy. Most. Minority. Moral consensus. Fundamental Rights.
RÉSUMÉ: L’article présent cherche à démontrer qu’il y a un besoin de réconcilier(concilier) les
désirs(regrets) du plus avec celui de la minorité pour que l’État brésilien soit, en fait, un État Démocratique
D’accord. Dans ce lancement, c’est indispensable l’analyse de l’institut de la démocratie, considérant
la théorie du consensus et le commencement majoritaire. Pour tellement, il est augmenté(soulevé) à
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la pensée de quelques auteurs, philosophes et des juristes, tels comme John Hart Ely, Robert Alexy et
Stuart Mill, que, dans leurs discours sages, ils défendent une plus grande protection aux droits du front
de minorités au du plus, soulignant l’importance d’être protégé des droits fondamentaux appartenant
à tous, dans le mineur adulte ou mesuré, ont vu les intérêts opposés.Toujours dans l’étude du thème, il
est intéressant d’amener à la danse Vladimir Lênin comprenant sur la dictature du plus, tout ceci sans
la prétention de drainer le sujet dans toutes leurs particularités. Dans ce contexte, il a été utilisé comme
la méthode de recherche le bibliographique avec l’approche qualitative. Donc, l’écriture dans je fais
des remarques sur a de pertinence fondamentale pour le champ de blé juridique, parce que le problème
de l’estime cause des débats dans plusieurs pentes.
Mots-Cles: Démocratie. Majorité. Minorité. Consensus moral. Droits fondamentaux.
RESUMEN: El presente artículo pretende demostrar que hay una necesidad de conciliar los anhelos de
la mayoría con los de la minoría a fin de que el Estado brasileño sea, de hecho, un Estado Democrático de
Derecho. En este diapasón, es imprescindible el análisis del instituto de la democracia, considerando la
teoría del consenso y el principio mayoritario. Para tanto, se remonta al pensamiento de algunos autores,
filósofos y juristas, tales como John Hart Ely, Robert Alexy y Stuart Mill, que, en sus discursos sabios,
defienden una mayor protección a los derechos de las minorías frente a los de la mayoría, resaltando la
importancia de resguardar derechos fundamentales pertenecientes a todos, en mayor o menor medida, a la
vista de los intereses contrapuestos. En el estudio del tema, es interesante traer a la baila el entendimiento
de Vladimir Lenin sobre la dictadura de la mayoría, todo esto sin la pretensión de agotar el asunto en
todas sus peculiaridades. En este contexto, se utilizó como método de investigación el bibliográfico con
abordaje cualitativo. Por lo tanto, el escrito en comento es de fundamental relevancia para el campo
jurídico, ya que la problemática en cuestión ocasiona debates en diversas vertientes.
Palabras clave: Democracia. Mayoría. Minoría. Consenso Moral. Derechos Fundamentales.
SOMÁMARIO: Questo articolo mira a dimostrare che è necessario conciliare i desideri della maggioranza
con quelli della minoranza, in modo che lo Stato brasiliano sia, in realtà, uno Stato democratico di
diritto. In questo contesto, è essenziale analizzare l’istituto della democrazia, considerando la teoria
del consenso e il principio di maggioranza. Per fare ciò, torna al pensiero di alcuni autori, filosofi e
giuristi, come John Hart Ely, Robert Alexy e Stuart Mill, che, nei loro saggi discorsi, sostengono una
maggiore protezione dei diritti delle minoranze contro la maggioranza, sottolineando la importanza
della salvaguardia dei diritti fondamentali che appartengono a tutti, in misura maggiore o minore, dati
gli interessi opposti. Sempre nello studio del tema, è interessante portare alla ribalta la comprensione
di Vladimir Lenin sulla dittatura della maggioranza, il tutto senza la pretesa di esaurire il soggetto in
tutte le sue peculiarità. In questo contesto, il metodo bibliografico con approccio qualitativo è stato
utilizzato come metodo di ricerca. Pertanto, la lettera in questione è di fondamentale importanza per il
settore legale, dal momento che la questione in questione causa dibattiti in diverse aree.
Parole chiave: Democrazia. Maggioranza. Minoranza. Consenso Morale. Diritti Fondamentali.

1 INTRODUÇÃO
De início, deve se destacar que o homem é um ser social. Desse modo, é
inquestionável que o seu comportamento traga influências positivas e negativas
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para a sociedade. Por isso, inúmeros conflitos surgem, ocasião em que o Estado
atua na esfera privada a fim de resguardar direitos essenciais ao homem, buscando,
consequentemente, a pacificação social e a normalidade democrática.
No Estado Democrático de Direito, como é o caso brasileiro, importa não
apenas que todos atuem de forma equânime na sociedade, participando da vida
política do Estado, com vistas a exercer a cidadania, como também é necessário que
os indivíduos tenham seus direitos protegidos contra uma possível tirania da maioria.
Nesta esteira, o estudo deste artigo se debruça sobre a possibilidade de se
buscar um consenso moral entre a vontade de grupos minoritários e majoritários, haja
vista que a democracia requer esse equilíbrio, na medida em que, numa sociedade
dita democrática, não cabe falar em imposição, mas sim em conciliação de vontades.
Por este motivo, ao longo deste trabalho serão feitos breves comentários sobre a
noção de democracia com o propósito de se precisar de maneira adequada o conteúdo
a ser abordado. Seguindo esta perspectiva, apresentar-se-á a ideia de consenso moral
e principio majoritário, vez que o assunto apresentado é motivo de divergências em
seus diversos aspectos. Com isto, mostra-se necessário trazer a lume as controvérsias
relacionadas a essa questão, de modo a compreender as temáticas subsequentes.
Na sequência, analisar-se-á a concepção de ditadura da maioria sob a ótica
de Vladimir Lênin, vez que o autor fundamenta sua teoria em bases marxistas como
meio de se chegar a um regime realmente democrático. Diante disso, busca-se, aqui,
registrar as opiniões de outros autores em relação ao conteúdo em tese.
Seguindo este raciocínio, pretende-se ainda demonstrar os posicionamentos
particulares acerca dos direitos da maioria em detrimento dos anseios da minoria,
sob o aspecto do consenso moral, ressaltando, ainda, o papel dos legisladores e dos
aplicadores do Direito no tocante à tomada de decisões.
Nessa esteira, é que se defende um maior senso de justiça referente aos direitos
sociais e individuais, sendo necessário ter sempre o indivíduo como destinatário
desses direitos.
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Como se vê, essa discussão é bastante enriquecedora e visa contribuir para um
maior amadurecimento não só por parte de juristas e aplicadores do Direito, que estão
nessa caminhada árdua de solucionar lides para garantir a paz social, mas também de
toda a sociedade brasileira, que deve indubitavelmente acolher os anseios da minoria.
Trata-se, portanto, de um tema original, mas que ainda precisa ser bastante debatido,
em especial na seara acadêmica, a qual cabe o incentivo da pesquisa.
2 A TEORIA DO CONSENSO E O PRINCÍPIO MAJORITÁRIO
A compreensão teórica do conceito de democracia se encontra entrelaçada
em inúmeras controvérsias, já que ao longo da história o seu significado foi se
transformando de acordo com o contexto social da época, do autor e da relação de
poder existente entre os indivíduos.
Sem dúvidas, é impossível encontrar um conceito de democracia que seja
uniforme, visto que a cada dia o tema se torna objeto da análise e da interpretação
de vários doutrinadores, persistindo a construção de diferentes teses com o fito de se
elaborar um novo modelo de democracia que seja ideal para as sociedades.
Na concepção de Anthony Arblaster (1985, p. 16), “a democracia é um termo,
apesar, do seu significado conciso, significará sempre para muitos um princípio
político ou um ideal bem-amado”. Partindo desta análise, verifica-se que Arblaster
trabalhou com a ideia de uma democracia essencialmente contestável e mutável no
processo histórico da humanidade, sendo, por essa razão, impossível encontrar um
significado unívoco entre os povos.
Para Hans Kelsen (1993, p. 207), a democracia é “a forma de um governo
funcionalmente fundamentada caso os indivíduos atuantes na realidade política
decidam pôr em prática os valores de liberdade e igualdade”.
A partir destas considerações, pode-se extrair a ideia de que a democracia
pode ser entendida como governo de representantes em uma sociedade majoritária,
baseada nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder.
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Neste sentido, o princípio majoritário implica em decisões coletivas oriundas
de um maior número quantitativo, em que a minoria tende a não se beneficiar, já que
“a regra da maioria foi concebida como o procedimento necessário, ou o mais idôneo,
para a formulação de uma decisão coletiva nas universitates” (BOBBIO, 1996, p. 256).
Desse modo, é possível visualizar que a noção de minoria nos remonta a pensar
em quantidade, traduzindo-se num pensamento de menor número de pessoas em relação
à sociedade em geral. Não obstante, é de fundamental importância esclarecer que este
critério não é o mais adequado a ser utilizado como parâmetro, uma vez que a escolha de
um critério, a depender da circunstância, pode tornar a sociedade ainda mais complexa.
Com base nisso, pode ser levantada a seguinte indagação: É possível um
consenso moral na maioria das deliberações? Não, não é. Todos sabem que decisões
configuram em inúmeros casos o conflito de interesses, existindo sempre uma parte
prejudicada e outra beneficiada, tendo em vista que o consenso moral nos remonta
a uma justiça igualitária em que os sentimentos morais devam ser sentimentos
compartilhados. Desse modo, como bem afirma Tugendhat:
O consenso moral não se refere, como num contrato, simplesmente
a que se devem fazer ou não fazer certas coisas, senão que a gente
se põe de acordo em louvar e repreender as mesmas coisas, e
isso significa ter iguais sentimentos morais em relação à infração
das normas. Isso significa que a gente se põe de acordo sobre
um conceito de bom, um conceito em relação ao qual eles vão
louvar e repreender-se mutuamente (2003, p. 20).

Por esta razão, Habermas defende a esfera pública livre, salientando que esta faz
parte da dignidade da pessoa humana, tendo em que vista que, através da discussão,
é que os cidadãos chegariam a um consenso. Neste contexto, o filósofo faz menção
à Teoria da Ação Comunicativa, a qual se caracteriza pelas condições ideais de fala,
ressaltando a importância da manifestação da esfera pública.
Na visão de Habermas, o que legitima uma sociedade é o momento da decisão,
seja ela por deliberação, seja ela por consenso. Isso significa que no momento da
decisão deve haver um comum acordo, cujo resultado só será legítimo quando no
decorrer da discussão todos os cidadãos participarem do processo deliberativo, ocasião
em que o melhor argumento permanece e o pior argumento desaparece.
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Ainda no tocante ao consenso, Rousseau manifesta o entendimento de que
a maioria tende a acertar e a minoria a errar, de modo que apenas por meio de um
consenso, como bem afirma Habermas, é que se chegaria a uma decisão correta.
Por isso, Stuart Mill (1963, p. 21) defende que “a supressão de um ponto de
vista é sempre um mal maior que a discussão apaixonada mesmo entre homens de
capacidade estreita”, ressaltando, ainda, que “Os governos e os indivíduos devem
formar opiniões mais verdadeiras possíveis, formá-las cuidadosamente, e jamais as
impor a outrem sem que estejam inteiramente seguros da sua justeza” (1963, p. 62).
Como se percebe, todos devem ter o direito de expressar suas opiniões, como
forma de despertar em si o pensamento crítico acerca do que lhe é exposto.
3 A DITADURA DA MAIORIA NA VISÃO DE LÊNIN
Vladimir Lênin, a partir de seus ideais revolucionários, trouxe uma posição
extremamente contrária ao princípio majoritário. O revolucionário comunista entendia
que o Estado era o principal dominador e opressor das classes baixas, visto que tais
classes, embora constituíssem em maioria, contudo, na visão Estatal, era uma minoria,
já que não possuíam direitos frente à classe dominante, consoante se infere a seguir:
O Estado é o produto e a manifestação do caráter inconciliável
das contradições de classe. O Estado surge precisamente
onde, quando e na medida em que as contradições de classe
objetivamente não podem ser conciliadas. E inversamente:
a existência do Estado prova que as contradições de classe
são inconciliáveis. (...) Segundo Marx, o Estado é um órgão
de dominação de classe, um órgão de opressão de uma classe
por outra, é a criação da ‘ordem’ que legaliza e consolida esta
opressão moderando o conflito de classes (LÊNIN, 1980, p. 226).

Dessa forma, o revolucionário defendia a luta pela derrubada do Estado a fim
de que fosse implantada a ditadura do proletariado como solução para manter a ordem
entre as classes. Nota-se que a luta entres classes se fez presente em várias épocas,
de modo que a minoria também podia impor sua ditadura ao alcançar o poder, seja
de forma direta, seja de forma indireta.
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Assim, basta olhar na história da humanidade para se deparar com esta
realidade. O objetivo do próprio Lênin ao chegar ao poder era instaurar uma ditadura
revolucionária do proletariado para esmagar tanto o Estado quanto as forças opressoras
até então dominantes, utilizando-se da violência para justificar os atos ditatoriais da
classe, conforme passagem transcrita a seguir:
O Estado é a organização da força, a organização da violência
para a repressão de uma classe qualquer. Qual é então a classe
que o proletariado deve reprimir? Naturalmente a classe dos
exploradores, isto é, a burguesia. Os trabalhadores precisam do
Estado somente para reprimir a resistência dos exploradores, e
dirigir essa repressão, realizá-la na prática, só o proletariado
está em condição de o fazer, como única classe revolucionária
até o fim, única classe capaz de unir todos os trabalhadores
e explorados na luta contra a burguesia, no seu completo
afastamento (LÊNIN, 1980, p. 238).

De certo modo, um consenso moral exige a participação de todos os indivíduos
no campo da cidadania coletiva com a finalidade de se tomar uma decisão pautada
no diálogo. Não obstante, é visível o conflito de interesses entre as partes. Logo, é
perceptível que um consenso moral no contexto social vivenciado por Lênin jamais
beneficiaria os desfavorecidos da sociedade, uma vez que, para todos os efeitos, a
vontade do Estado prevaleceria em todos os aspectos.
Do ponto de vista de Lênin, o poder Estatal em nenhum momento aprovaria
uma lei que, embora fundamentada no comum acordo entre os cidadãos, tivesse
como objetivo o enfraquecimento do poder vigente. Assim, Lênin acreditava que uma
verdadeira integração social só se faria presente quando o Estado não mais existisse.
Sob esta ótica, pode-se dizer que um consenso moral advindo de uma maioria
dominante é facilmente aceito pela sociedade. Entretanto, quando este consenso é
oriundo de uma minoria, no qual todos devem respeitar, de imediato surgem objeções
no sentido de se impedir o exercício de um direito.
Isso fica mais claro quando se verifica a situação atual vivenciada no Brasil
no tocante ao Projeto de lei de nº 7582/2014, que criminaliza atos de intolerância,
cujo objetivo é punir a discriminação baseada em classe e origem social, orientação
sexual, identidade de gênero, idade, religião, situação de rua, deficiência, condição
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de migrante, refugiado ou pessoas deslocadas de sua região por catástrofes e conflitos
(FERNANDES, 2017, s/p).
Neste cenário, as opiniões se divergem, haja vista que, de um lado, os grupos
favoráveis ao Projeto de lei apontam-no como medida para combater a conduta
homofóbica. Por outro lado, os grupos contrários, baseados em princípios fundamentais
e religiosos, entendem que o referido Projeto se constitui numa ditadura da minoria,
ou seja, a ditadura homoafetiva, e, buscando sustentar tal posicionamento, aduzem
que a aprovação da supracitada lei constitui medida de cunho político para fins de
benefício eleitoral.
4 ENTENDIMENTOS DOUTRINÁRIOS ACERCA DO TEMA
Sabe-se, de antemão, que um consenso moral em sociedades complexas se torna
quase sempre improvável, haja vista exigir a participação de todos os indivíduos no
campo da cidadania coletiva com o objetivo de se tomar uma decisão que beneficie
as classes conflitantes.
Por esta razão, pode-se afirmar que a problemática em análise é motivo de
discussões por parte de inúmeros doutrinadores, de modo que um entendimento
unificado no âmbito jurídico se torna, indubitavelmente, impossível.
Com isso, cumpre advertir que o presente trabalho não visa tomar partido de
argumento doutrinário isoladamente, visto que o Direito, antes de ser aplicado à realidade
social e política, deve ser discutido e interpretado em conformidade com os ditames
sociais, morais e constitucionais de cada sociedade, em virtude dos interesses de classes.
Assim, serão analisados os posicionamentos de John Hart Ely e Robert Alexy
acerca da problemática em apreço para que, posteriormente, possa ser traçado um
ponto em comum entre ambos a fim de se chegar a uma solução juridicamente possível.
4.1 POSICIONAMENTO DE JOHN HART ELY
Na obra intitulada “Democracia e Desconfiança”, John Hart Ely traz uma
abordagem interessante acerca da descoberta dos valores fundamentais. Ely questiona
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o papel da Suprema Corte Americana, posicionando-se de modo contrário quando
esta justifica sua atuação em favor da busca por um consenso moral na sociedade
para, depois, transformá-lo em princípios jurídicos, tendo em vista o peso de cada
um na moral convencional.
É imperioso destacar o posicionamento de Ely na refutação ao pensamento
de Harry Wellington quando este aponta que o consenso moral advindo da Suprema
Corte é fruto de uma “consulta ao povo”. Segundo Harry, o consenso moral pode ser
descoberto e reconhecido e, por isso, não é antidemocrático.
Neste contexto, Ely (2002, p. 84) alerta que “não há consenso algum a ser
descoberto e conhecido (e, caso pareça haver algum, isso apenas reflete a dominação
de alguns grupos por outros)”. Portanto, o consenso moral reflete apenas a vontade
de uma classe favorecida em detrimento de outra.
Diante disso, destaca-se a pertinente observação de Stuart Mill (1963, p.
50), que defende que “Onde haja uma classe dominante, uma grande parte da
moralidade nacional emana dos seus interesses de classe e dos seus sentimentos
de superioridade de classe”, ou seja, as relações de moralidade são frutos dos
sentimentos e interesses de classe.
De fato, é perceptível uma tirania do magistrado, vez que a Suprema Corte jamais
deixaria de expor suas opiniões nem mesmo aceitaria um consenso que contrariasse seus
próprios interesses. De posse dessas informações, pode-se deduzir que a Corte decide
por preferências pessoais, portando-se com sentimento de superioridade de classe.
O intuito de Ely é demonstrar que a descoberta de um direito fundamental
não é tão fácil como se imagina, de modo que numa sociedade complexa os valores
não são compartilhados igualmente entre seus membros, pois o povo pode valorizar
determinado direito fundamental e mesmo assim não considerá-lo tão importante para
a sociedade. Logo, numa sociedade complexa, pluralista e conflitiva torna-se quase
impossível encontrar um valor que seja apreciado em comum acordo entre todos, pois
o que se observa é “uma ambiguidade na consciência publica” (ELY, 2002, p. 85).
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A crítica de Ely consiste na ideia de que os valores oriundos do povo não podem
ser claramente decifrados por uma elite não democrática. Isso significa que muitas
das decisões tomadas pelos magistrados podem incluir juízos arbitrários baseados
numa ideia de representantes da vontade social.
Neste ponto, Ely menciona que o conteúdo das disposições abertas da
Constituição, alicerçado no consenso moral, tem duas possíveis razões para ser
evocado, conforme se infere seguir:
Poder-se-ia dizer que essas pessoas buscam proteger os direitos
da maioria, para garantir que a legislação reflita os valores
populares. Contudo, se fosse o objetivo, o processo legislativo
manifestamente teria melhores condições para realizar essa
tarefa do que o judicial. Isso nos deixa a outra razão possível da
invocação de um consenso: proteger os direitos dos indivíduos
e das minorias contra as ações da maioria (ELY, 2002, p. 90).

Percebe-se, assim, que Ely critica severamente o fato de o consenso moral
ser utilizado como objeto para satisfazer a tirania da maioria sobre a minoria. Por
isso, defende que a Corte deve prezar pela proteção das classes minoritárias ante o
jugo majoritário, visto que é descabido utilizar-se do consenso moral para respaldar
decisões judiciais fundamentadas num juízo de valor da própria maioria.
O autor defende uma democracia procedimental, que consiste numa participação
justa e efetiva dos cidadãos no processo deliberativo, embora o resultado não seja
satisfatório para todos os indivíduos. Dessa forma, tal processo deve proporcionar
uma participação política sem exclusões, negando então a tirania da Suprema Corte em
decidir de acordo com o seu próprio entendimento em detrimento de uma vontade geral.
4.2 POSICIONAMENTO DE ROBERT ALEXY
Robert Alexy, na obra “Los derechos fundamentales y Estado constitucional
democrático”, traz uma relação existencial entre democracia e direitos fundamentais,
adotando a concepção realista como correta. Neste aspecto, tal concepção fundamenta
sua teoria em duas constatações opostas, quais sejam: “(1) Que os direitos fundamentais
são profundamente democráticos; (2) Os direitos fundamentais são profundamente
antidemocráticos” (ALEXY, 2003, p. 38).
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Desse modo, os direitos fundamentais são democráticos porque asseguram
os direitos e garantias pessoais do cidadão, haja vista a proteção dos direitos de
liberdade e de igualdade como meio de se proporcionar um processo democrático
estável. Por outro lado, são antidemocráticos, uma vez que o processo democrático
é visto com desconfiança.
Diante dessa contraposição de ideias, Alexy tenta encontrar um ponto
intermediário entre estas posições. Assim, o autor faz uma análise no sentido de
identificar quais direitos fundamentais são importantes para a sociedade, cuja decisão
sobre sua proteção pode ou não ser conferida a uma simples maioria parlamentar.
Nesta problemática, o objetivo de Alexy é averiguar como esta simples maioria
parlamentar interpreta, questionando, ainda, se pode ser encontrado um ponto de
equilíbrio na relação entre direitos humanos e democracia.
Diante disso, Alexy (2003, p. 39) demonstra que “se deve interpretar os direitos
fundamentais de modo que protejam o que todos os cidadãos consideram tão importante
e que não pode ser confiada à simples maioria parlamentar”. De certo modo, isso
revela uma reconciliação entre princípios democráticos e direitos fundamentais.
Com efeito, o autor faz uma crítica ao enfatizar que tal concepção tem suas
contradições, apontando um caráter de verdade e falseabilidade ao mesmo tempo.
Neste diapasão, é possível visualizar uma notória semelhança na indagação de Alexy
e Ely no tocante ao consenso moral.
A semelhança reside no fato de que ambos os autores consideram que numa
sociedade complexa, com pessoas de diferentes concepções e ideais, é extremamente
confuso encontrar um ponto em comum entre todos, já que as concepções morais de
cada pessoa tendem a se modificar de acordo com o contexto social.
Noutras palavras, é impossível acompanhar a evolução das concepções
interpessoais, de modo que um consenso moral nunca será permanente em razão do
consenso atual não ser o mesmo consenso do futuro pelo simples fato da noção de
certo ou errado se modificar de acordo com a convicção de cada um.
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Por tais motivos, Alexy (2003, p. 40) demonstra que os direitos fundamentais
devem basear-se em “uma distinção entre as convicções pessoais e as normas jurídicas
válidas em geral”. Isto quer dizer que a partir do momento em que o indivíduo se
autoquestiona como ele quer viver (opinião pessoal) e como os cidadãos querem viver
(opinião em grupo), revelar-se-ão os anseios da sociedade, excluindo do legislador
a tomada de decisões pelas próprias convicções.
Assim, nas palavras de Robert Alexy:
Temos que considerar, então, o que é aquilo que cidadãos
racionais com concepções pessoais do bem distintas consideram
como condições justas de cooperação social tão importantes
para que o simples legislador não possa decidir sobre isso.
Nesta questão se encontra ao mesmo tempo a chave para uma
possível reconciliação do princípio democrático com direitos
fundamentais (2003, p. 40).

De certo modo, Alexy não apresenta uma solução convincente para esta
problemática, pois é perceptível que uma atuação do legislador ou do aplicador
do Direito se faz necessário em diversos aspectos, vez que as condições justas de
cooperação social só se fariam presentes numa sociedade cujo grau de familiarização
entre os cidadãos fosse o máximo possível.
Logo, para Alexy, se o legislador somente acatar as decisões por um consenso,
certamente haverá uma contínua tirania da maioria, porque uma deliberação pautada
num comum acordo não quer dizer que a resposta seja correta ou verdadeira.
No Brasil, em 05 de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu
a união homoafetiva como entidade familiar, dando uma interpretação conforme a
Constituição. Embora o assunto seja motivo de divergências por envolver questões
religiosas, isso revela um amadurecimento da consciência jurídica, tendo em vista
que assuntos desta magnitude eram até então impensáveis sob a alegação de “ferir”
princípios religiosos e morais da sociedade brasileira.
Outro exemplo que também ocasionou divergências entre a maioria e a minoria,
foi a discussão sobre a possibilidade de interrupção da gravidez no caso de fetos
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anencéfalos, originada a partir da proposição da Argüição de Descumprimento de
Preceito Fundamental, ADPF n° 54/DF, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores
da Saúde (CNTS), que defendia a possibilidade de antecipação terapêutica do parto
de um feto anencefálico sem a necessidade de prévia autorização judicial.
Durante os dias que se seguiram ao julgamento pelo Plenário, parte da sociedade
se reuniu em frente ao Supremo Tribunal Federal, principalmente os religiosos, e
expôs duras críticas à eventual decisão favorável. Entretanto, apesar da mobilização da
maioria, o STF decidiu a favor da descriminalização da interrupção do parto de fetos
anencefálicos, baseando-se em princípios resguardados pela Constituição Federal.
Utilizando-se de exemplos tais, acentua Barroso (2015, p. 456) que cabe ao
Estado e ao Direito garantir a autonomia a cada indivíduo, bem como respeito às suas
crenças. Entretanto, deixa explícita a ideia de que, em razão da complexidade destas
matérias por conta de divisões filosóficas e religiosas diversas, não há possibilidade
de um consenso, haja vista a existência de desacordo moral razoável, fruto de uma
sociedade pluralista e diversificada.
De fato, percebe-se que se decisões dessa grandeza fossem baseadas apenas na
vontade da maioria, certamente, não caberia falar em consenso, porque a vontade da
minoria seria totalmente desconsiderada. E é óbvio que não poderia se cogitar serem
necessariamente democráticas as decisões pautadas apenas na vontade da maioria.
Ademais, é imperioso admitir que numa sociedade pautada em princípios religiosos
dificilmente haveria um equilíbrio de opiniões.
Apesar disso, não se pode negar o avanço vivenciado pela sociedade brasileira,
onde as minorias estão adquirindo mais espaço. Esclareça-se que isso não simboliza
uma ditadura da minoria, mas sim que os legisladores e aplicadores do direito estão
primando pela ponderação de direitos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo pretendeu, embora de forma a não se esgotar o tema em todas as
suas peculiaridades, tratar da problemática do consenso moral, tendo em vista os direitos
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da maioria em contraposição aos direitos da minoria, trazendo a lume posicionamento
de alguns autores, além de compreender a atuação de legisladores e dos intérpretes do
Direito diante da liberdade de deliberar acerca dos preceitos fundamentais.
Conforme se vislumbrou em linhas pretéritas, não resta dúvida de que um
consenso moral torna-se impossível de acontecer, haja vista a complexidade, a
pluralidade e os conflitos oriundos da convivência em sociedade. Não obstante, os
valores fundamentais devem ser partilhados por todos, independentemente, da posição
majoritária ou minoritária ocupada no meio social, visto que o Estado de Democrático
Direito deve primar pela justiça em seus diversos aspectos.
Isso significa proporcionar um espaço no qual a maioria respeite os anseios da
minoria e vice- versa, devendo haver um equilíbrio de forças entre aquilo que a maioria
quer e aquilo que a minoria necessita, de modo que seja sucumbida a tirania majoritária
e, consequentemente, haja harmonia social e uma democracia hodiernamente possível.
Desse modo, mesmo diante de questões complexas, que resultam quase sempre
em embate entre os diversos grupos sociais, dificultando, assim, um acordo, deverá
o legislador funcionar como mediador da sociedade. Porém, é necessário frisar que
sua atuação não poderá estar pautada somente nos anseios majoritários, mas também
em mecanismos capazes de assegurar os direitos da minoria como forma de manter
o equilíbrio social.
Ademais, não é justificável que uma maioria legislativa deva usar das próprias
convicções para deliberar sobre determinado assunto. Por isso, quanto maior a participação
dos indivíduos na formação das leis, mais fácil será conter o abuso do Poder Estatal.
É neste contexto tão complexo que se espera que o senso de justiça venha
ser acompanhado por uma consciência jurídica e social mais madura. Para tanto, é
necessário que os cidadãos lutem pelos seus ideais democráticos na busca por uma
política igualitária e uma noção de cidadania mais ampliada e global.
Portanto, o Estado tem o dever de promover o bem-estar de todos, proporcionando
meios para que o indivíduo encontre a verdadeira felicidade, que é ter concretizado
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tanto os seus direitos individuais quanto os sociais, embora os interesses conflitantes
tentem suprimir ou limitá-los.
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DESPATOLOGIZAÇÃO DE TRANSGENERIDADES NO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
DESPATOLOGIZATION OF TRANSGENERATIONS IN THE
UNIFIED HEALTH SYSTEM
Elvis Gomes Marques Filho1
RESUMO: Para o reconhecimento da complexidade dos determinantes sociais da vida e da saúde
das pessoas trans, faz-se necessário a implementação de políticas públicas que diminuam o estigma
e contribuam com o processo saúde-doença. A procura assídua pelos serviços de saúde das pessoas
trans teve potência no início da epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, em 1980.
Passados cerca de trinta anos do início daquela epidemia, transexuais ampliaram a sua conquista
de acesso aos serviços de saúde e, especialmente com o Sistema Único de Saúde, um procedimento
pautado no modelo biomédico. O objetivo geral deste artigo científico é analisar a patologização do
gênero no processo de violações de Direitos Humanos da população transexual no atendimento pelo
Sistema Único de Saúde no Brasil. A pesquisa em comento foi predominantemente elaborada sob
enfoque bibliográfico. Isso porque foram trazidas reflexões críticas sobre os dilemas enfrentados pela
população transexual no atendimento do Sistema Único de Saúde no Brasil. Os resultados obtidos nesta
pesquisa apontam a violação sistemática de Direitos Humanos e sociais em função das expressões
normatizadas de masculinidade e feminilidade no diagnóstico de transexualidade pelos profissionais
de saúde do SUS. Ainda, remete para o necessário questionamento de valores morais hegemônicos
que permeiam a própria busca pela justiça social da população transexual que sustenta a diversidade
como valor social a ser preservado diante das violações de Direitos Humanos a que estão submetidos
em função da sexualidade e das performances de gênero no Sistema Único de Saúde.
Palavras-chave: Direitos Humanos; transexualidade; saúde pública; gênero; subjetividade.
ABSTRACT: In order to recognize the complexity of the social determinants of life and health of trans
people, it is necessary to implement public policies that reduce stigma and contribute to the health-disease
process. The assiduous search for transgender health services was potent at the beginning of the Acquired
Immunodeficiency Syndrome epidemic in 1980. Thirty years after the onset of that epidemic, transsexuals
expanded their access to health services, especially the Unified Health System, a procedure based on the
biomedical model. The general objective of this scientific article is to analyze the pathologization of the gender
in the process of human rights violations of the transsexual population in the care by the Unified Health System
in Brazil. The research in question was predominantly elaborated under bibliographical approach. This is
because critical reflections on the dilemmas faced by the transsexual population in the care of the Unified
Health System in Brazil have been brought. The results obtained in this research point to the systematic
violation of Human and Social Rights in function of the normatized expressions of masculinity and femininity
in the diagnosis of transsexuality by health professionals of SUS. Also, it refers to the necessary questioning
of hegemonic moral values that permeate the very quest for social justice of the transsexual population that
sustains diversity as a social value to be preserved in the face of human rights violations to which they are
subjected due to sexuality and the performance of gender in the Unified Health System.
keywords: human rights; transsexuality; public health; genre; subjectivity.
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1 INTRODUÇÃO
De acordo com Lionço (2009), transexualidade é uma incoerência entre sexo
e gênero. Ambos estão fundados numa matriz binária heterossexual que se converte
em sistema regulador da sexualidade e da subjetividade.
Para muitos profissionais da saúde, responsáveis em elaborar o relatório com
o diagnóstico de transexualidade, é impensável que pessoas façam a cirurgia de
transgenitalização e se considerem lésbicas ou gays. Quando uma pessoa que já vive
o deslocamento entre o corpo e o gênero e tem como objeto de desejo uma pessoa
do mesmo gênero que o seu, produz-se outro deslocamento.
Ler a sexualidade pela lente do gênero, supor o masculino e feminino como
expressões de complementaridade do sexo, ou que as transformações corporais realizadas
pelas pessoas transexuais são os ajustes necessários para se tornarem heterossexuais, é
considerar o binário como modelo único para expressar as construções das identidades.
Durante o processo de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a
equipe multidisciplinar responsável pelo acompanhamento de transexuais, embasada
pela positivação da heteronormatividade e do binarismo de gênero, reduz a demanda
de saúde dessa população apenas ao acesso à cirurgia de redesignação sexual, com
obrigatoriedade de diagnóstico psiquiátrico de incongruência de gênero.
O objetivo geral deste artigo científico é analisar a patologização das performances
de gênero no processo de violações de Direitos Humanos da população transexual no
atendimento pelo SUS. Como desdobramentos, os objetivos específicos consistem
em abordar as políticas públicas de saúde direcionadas para os transexuais no sistema
público de saúde; identificar as legislações específicas que regem o atendimento do
transexual nas instituições públicas de saúde; e discutir o atendimento do/a transexual
na condição de usuário do SUS no processo de violações e garantias fundamentais.
A pesquisa em comento foi predominantemente elaborada sob enfoque
bibliográfico. Isso porque foram trazidas reflexões críticas sobre os dilemas enfrentados
pela população transexual no atendimento do Sistema Único de Saúde no Brasil.
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Para a pesquisa bibliográfica, a seleção das leituras foi realizada de forma crítica ou
reflexiva, tendo por base os principais artigos científicos de periódicos que tratam
das políticas públicas direcionadas aos/às transexuais, no atendimento pelo SUS.
Como referencial teórico, foi utilizada como autora central na pesquisa de gênero
Judith Butler. Ademais, este artigo científico foi embasado por trabalhos acadêmicos
de Márcia Arán, Daniela Murta, Tatiana Lionço, Sérgio Zaidhaft e Berenice Bento,
dentre outros pesquisadores.
Este artigo científico estrutura-se em três partes: na primeira, abordará as
políticas públicas direcionadas à população transexual no Sistema Único de Saúde
(SUS); na segunda, as legislações específicas que regem o atendimento de transexuais
no SUS; e, na terceira, o atendimento de transexuais no SUS no processo de violações
e garantias dos Direitos Humanos.
2 POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À POPULAÇÃO
TRANSEXUAL NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE
Neste tópico serão abordadas as políticas públicas de saúde direcionados a
transexuais no sistema público de saúde do Brasil, sob enfoque da exigência normativa
do diagnóstico psiquiátrico de transexualidade como requisito essencial para acesso
ao Sistema Único de Saúde.
No Brasil, o Conselho Nacional de Combate a Discriminação e Promoção
dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CNCD/LGBT)
lançou programa governamental Brasil sem Homofobia, com vistas ao combate da
violência e da discriminação contra LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais) e de promoção da cidadania transexual.
O Brasil sem Homofobia, elaborado a partir das contribuições de lideranças
do movimento LGBT, representou uma conquista da sociedade brasileira decorrente
de mais de duas décadas de mobilização social, apresentando propostas de ações nos
setores Saúde, Educação, Cultura, Trabalho e Segurança Pública, sendo coordenado
pela Secretaria Especial de Direitos Humanos.
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Este programa governamental se estrutura em torno do eixo da violência,
enfatizando o combate à discriminação e à homofobia como estratégias fundamentais
para a promoção da cidadania, permanecendo a necessidade de implementação de
políticas de saúde.
Diversos atores sociais contribuíram para a promoção do debate público sobre
o tema, dando visibilidade à vulnerabilidade da população trans no país. Dentre elas,
destaca-se a contribuição dos coordenadores dos programas assistenciais no processo de
visibilidade da vulnerabilidade da população trans, através da construção de um espaço
de atenção aos/às transexuais, mesmo com a resistência institucional. O preconceito, a
transfobia e a discriminação incutidos em algumas práticas de saúde, como também as
dificuldades de compreensão da importância do princípio constitucional da equidade,
são os principais vetores do despreparo dos profissionais de saúde do SUS.
Além disso, foi de fundamental importância a ação do Ministério Público Federal
para a inclusão da cirurgia de redesignação sexual na tabela de procedimentos do SUS
em 2001. A instituição do Comitê Técnico Saúde da População LGBT pela Portaria
do Ministério da Saúde (MS) n.º 2.227, em 14 de outubro 2004; a criação do Coletivo
Nacional de Transexuais em 2005; as reuniões e seminários realizados no MS sobre
o processo transexualizador no SUS; e as contribuição de pesquisadores acadêmicos
permitiram o estabelecimento de pactuações sobre propostas de saúde integral.
Todas essas iniciativas culminaram na publicação da Portaria n.º 1.707/2008
do MS, referida acima, que institui no Sistema Único de Saúde (SUS) o Processo
Transexualizador, através da constituição de serviços de referência que estejam
habilitados a prestar atenção integral e humanizada a transexuais.
Mister o fortalecimento das medidas anunciadas pelo MS com o estabelecimento
de prazos e metas para o credenciamento dos serviços; a promoção de uma política de
atenção básica; a imediata discussão sobre a especificidade da assistência a homens
transexuais (FtM); a construção de uma rede com sistema jurídico para a mudança
do nome civil, entre outras.
No entanto, do nosso ponto de vista, o grande desafio na regulação
desta prática consiste em transitar entre a importância da
Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 228

DESPATOLOGIZAÇÃO DE TRANSGENERIDADES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

normatização do acesso à saúde e o reconhecimento do sofrimento
psíquico - implícitos no diagnóstico de transtorno de identidade
de gênero - e a necessidade da problematização da restrição da
compreensão da experiência da transexualidade a partir deste
diagnóstico psiquiátrico - implícitos na noção de saúde integral
(ARÁN; MURTA, 2009, p. 23)

Assim, o projeto terapêutico de modificação corporal de sexo deve levar em
conta a diversidade e a singularidade das narrativas trans, nem todas as pessoas
desejam e necessitam os mesmos procedimentos de cuidado de saúde.
Por outro lado, mesmo considerando o inegável benefício que o SUS tem
prestado a usuários transexuais, a exigência do diagnóstico psiquiátrico como condição
de acesso aos serviços públicos de saúde permanece como um problema, sendo
necessário colocar em questão o parâmetro predeterminado de transexual, o que acaba
por conceber um comportamento fixo, rígido, adequado às normas de feminilidade
ou de masculinidade (ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2009, p. 1145).
De acordo com Arán e Peixoto Júnior (2007), sexo e gênero são passíveis de
determinações históricas e políticas. A materialidade do corpo se impõe como um fato
biológico e/ou intensivo que excede qualquer tentativa de uma apreensão normativa.
Assim, as identificações de gênero são processos complexos, inconscientes e corporais
que nem sempre são passíveis de apreensão.
A identidade de gênero se perfaz a partir do encontro afetivo e corporal com
o outro, o qual está inscrito em determinada cultura que transmite valores e reitera
ou não o sistema binário e a heteronormatividade. Desta forma, o processo de
cuidado em saúde no caso da transexualidade deve suplantar qualquer perspectiva
correcional e adaptativa.
Para Montoya (2006), as terapias reparativas ou correcionais, que tomam como
objeto a sexualidade suposta como patológica, se sustentam na visão da psiquiatria
como protetora da normalidade social e sexual. O saber médico psiquiátrico justifica
as correções anatômicas, seja no argumento de anormalidade na conformação dos
corpos, seja na dimensão da adequação da identidade de gênero.
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Segundo a nova Classificação Internacional de Doenças (CID-11), publicada
em junho de 2018, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a transexualidade
deixa de ser considerada transtorno de gênero e passa a ser diagnosticada como
incongruência de gênero, uma condição relativa à saúde sexual.
Portanto, a construção de políticas públicas de saúde pressupõe a enunciação
de identidades de gênero das pessoas trans, com vistas a conferir visibilidade a esse
grupo em situação de exclusão do espaço público. As políticas de reconhecimento
de transexual, no entanto, não necessariamente precisam se sustentar nas demandas e
discursos identitários de legislações específicas que regem o atendimento do transexual
nas instituições públicas de saúde, que remetem à autoafirmação e à essencialização.
Deve ser evidenciada a falta de privilégio social ou de Direitos Humanos diante de
sujeitos trans excluídos dos benefícios estatais.
3 LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS QUE REGEM O ATENDIMENTO DE
TRANSEXUAL NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE
Nesta subseção serão tratadas as legislações específicas que regem o atendimento
da população transexual no SUS, sob perspectiva dos princípios constitucionais que
norteiam a saúde pública no Brasil.
O Conselho Federal de Medicina (CFM), através da Resolução n.º 1.482, de 10 de
setembro de 1997, autorizou a realização de cirurgias de redesignação sexual em pacientes
transexuais no país, sob justificativa terapêutica. Esta resolução parte do princípio de
que paciente transexual é portador de desvio psicológico permanente de identidade
sexual, com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação ou autoextermínio.
A supracitada resolução definia que a cirurgia de transgenitalização poderia
ser realizada no Brasil em hospitais universitários ou públicos a título experimental,
desde que houvesse acompanhamento psiquiátrico por, no mínimo, dois anos.
Esta normativa foi revogada pela Resolução n.º 1.652 do CFM, de 06 de novembro
de 2002, que considerou o estágio de tratamento de saúde de trans e o bom resultado
estético e funcional das neocolpovulvoplastias e/ou procedimentos complementares.
Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 230

DESPATOLOGIZAÇÃO DE TRANSGENERIDADES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Resolveu-se que as cirurgias para adequação do fenótipo masculino para o feminino
poderiam ser praticadas em hospitais públicos ou privados, independentemente da
atividade de pesquisa.
Por sua vez, a Resolução n.º 1.955 do CFM, de 12 de agosto de 2010, que dispõe
sobre a cirurgia de transgenitalismo e revoga a Resolução nº 1.652/02, estabeleceu que
o diagnóstico de transexualidade deve obedecer, no mínimo, aos seguintes critérios:
desconforto com o sexo anatômico natural; desejo expresso de eliminar os genitais,
perder as características primárias e secundárias do próprio sexo e ganhar as do sexo
oposto; e permanência na incongruência de gênero de forma contínua e consistente
por, no mínimo, dois anos.
O atendimento dos pacientes para cirurgia de transgenitalização deve ser
seguida de avaliação de equipe multidisciplinar constituída por médico psiquiatra,
cirurgião, endocrinologista, psicólogo e assistente social, e garantida pelo SUS, em
conformidade com a vigente Resolução n.º 1.955/10 do CFM.
Dois parâmetros podem ser considerados fundamentais para a
análise da normatização do Processo Transexualizador do SUS:
(1) o reconhecimento do processo de construção da norma técnica
e (2) a problematização da própria estratégia normativa sobre a
sexualidade e as expressões de gênero, a partir da consideração
da heteronormatividade e da afirmação da diversidade sexual e
de gênero (LIONÇO, 2009, p. 45).

Segundo Butler (2003), o eixo estruturante de ambos os parâmetros de
questionamento é a questão da justiça social e a consideração da violação de Direitos
Humanos e sociais em função da sexualidade e das expressões da masculinidade e
da feminilidade. Remete-se para o necessário questionamento de valores morais
hegemônicos que permeiam a busca pela justiça social de grupos sociais violados
em função da diversidade sexual e das performances de gênero. A justiça social na
perspectiva da equidade requer paridade participativa no espaço público e igualdade
de oportunidades.
A menção à diversidade sexual no contexto da discussão sobre políticas
públicas de saúde de transexuais busca enfatizar como o processo de positivação, ao
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mesmo tempo em que gera parâmetros para a garantia de Direitos Humanos, pode
também gerar novas exclusões. O conceito de diversidade sexual apresenta uma
função central e estratégica para a proteção dos direitos sociais de pessoas trans que
encontram na expressão de gênero fatores de violação de seus direitos, prejudicadas
pela heteronormatividade e naturalização do binarismo de gênero.
A justiça social é compreendida na perspectiva da equidade, ou seja, pressupõe
que a universalidade dos Direitos Humanos e sociais só pode ser assegurada mediante
o reconhecimento e consideração das diferenças entre grupos sociais que se encontram
em situação não apenas de distinção, mas também de desigualdade. No Brasil, a
Constituição de 1988 expressa o projeto democrático ao afirmar o pluralismo ou
diversidade como valor social, bem como a universalidade dos direitos sociais.
A determinação constitucional do processo saúde-doença e a defesa da saúde
são direitos de todos e dever do Estado, em conformidade com o Projeto de Reforma
Sanitária. A mobilização em torno desse projeto é uma estratégia para a defesa do
SUS com melhores condições de vida e de trabalho, bem como para a construção de
uma sociedade justa e igualitária.
De acordo com Costa e Lionço (2006), o SUS se estrutura em torno de princípios
consonantes aos preceitos de justiça social: afirma a universalidade do acesso aos
serviços de saúde, com integralidade na atenção e participação social na formulação
e implementação das políticas de saúde. A equidade, apesar de não ser um princípio
expresso na Constituição Federal, é um conceito basilar para a promoção dos princípios
da universalidade, integralidade e participação social.
A Carta Constitucional explicita a universalidade dos direitos sociais, sem
discriminação de qualquer espécie, apresentando a diversidade como valor social,
que não pode se restringir a padrões unívocos, o que denota a própria pluralidade
entre os cidadãos e grupos sociais, bem como a de suas performances de gênero, no
atendimento pelo SUS.
Bravo, Matos e Araújo (2001) definem que o Projeto de Reforma Sanitária tem
como uma de suas estratégias o SUS e foi fruto de lutas e mobilização dos profissionais
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de saúde, articulados ao movimento popular. Sua preocupação central é assegurar que o
Estado atue em função da sociedade pautando-se na concepção de Estado democrático
e de direito, responsável pelas políticas sociais e, por conseguinte, pela saúde.
Em contrapartida, o governo Temer congelou os recursos orçamentários para
as políticas sociais por vinte anos, propôs os denominados planos de saúde acessíveis,
implementou políticas de retrocessos na saúde mental e mudanças na Política Nacional
de Atenção Básica (PNAB); e, por fim, articulou efetivamente com o setor privado
através da Coalizão Saúde, em conformidade com Bravo, Pelaez e Pinheiro (2018).
Por conseguinte, as políticas públicas contrarreformistas do atual governo presidencial
violam, inclusive, os direitos humanos da população transexual no acesso ao SUS,
visto que incentivam a privatização da saúde em detrimento da universalidade no
atendimento.
4 ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO TRANS PELO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE NO PROCESSO DE VIOLAÇÕES E GARANTIAS DOS
DIREITOS HUMANOS
Neste tópico será abordado o atendimento de transexuais no SUS, de modo a
considerar as violações e garantias de Direitos Humanos durante esse processo de
estigmatização e patologização da transexualidade.
A consultação de transexuais no SUS é orientada pela psiquiatrização da
identidade de gênero. A institucionalização da prática assistencial dirigida às pessoas
trans no Brasil está condicionada a um diagnóstico psiquiátrico, o que permite o acesso
ao tratamento e o exercício do direito constitucional de acesso à saúde pública. No
entanto, essa mesma diagnose pode ser considerado um vetor de estigmatização, pois
atribui uma patologia ao paciente sem questionar as questões históricas, políticas e
subjetivas dessa psiquiatrização.
Conforme Butler (1993), gênero não é uma construção social imposta, e sim
um efeito performático que possibilita a constituição e o reconhecimento de uma
trajetória sexuada, a qual adquire uma estabilidade em função da repetição e da
reiteração de normas.
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Deve-se considerar a transexualidade para além da questão operatória, que
patologiza e estigmatiza este segmento populacional. A cirurgia de transgenitalização,
comumente definida como demanda primordial de transexuais, é solução nãoconsensual entre as diferentes pessoas trans. Existindo individualidades distintas,
há também diferentes necessidades quanto às intervenções de saúde que seriam
satisfatórias para cada indivíduo.
O combate à discriminação, fator determinante da condição de sofrimento de
transexuais, é política pública de saúde, visto que a consultação de transexuais não
é exclusivamente médico-cirúrgica. Nesse contexto, o uso do nome social no SUS é
uma estratégia de promoção de acesso aos serviços de saúde pública, beneficiando
diretamente transexuais e travestis, já que um dos principais fatores da exclusão do
sistema é a própria precariedade no acolhimento.
A pessoa transexual maior de 18 anos completos, habilitada à prática de todos
os atos da vida civil poderá requerer ao ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais
(RCPN) a alteração e a averbação do prenome e do gênero, a fim de adequá-los à
identidade autopercebida, de acordo com o art. 2.º, do Provimento n.º 73, de 28 de
junho de 2018, do Conselho Nacional de Justiça.
É facultado à pessoa requerente juntar ao requerimento, para instrução do
procedimento de averbação da alteração do prenome e do gênero, o laudo médico e o
parecer psicológico que atestem a transexualidade/travestilidade, bem como o laudo
médico que ateste a realização de cirurgia de redesignação de sexo, em conformidade
com art. 4.º, § 7.º, do Provimento n.º 73/2018, do CNJ.
A regulamentação da alteração do prenome e do gênero nos assentos de
nascimento e casamento de pessoa transexual no RCPN é fruto da decisão do Supremo
Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.275, do Distrito Federal.
Todos os ministros do STF reconheceram o direito, e a maioria entendeu que,
para a alteração, não é necessária autorização judicial. Votaram nesse sentido os
ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Celso de Mello e
a presidente da Corte, Cármen Lúcia. Ficaram vencidos, nesse ponto, o ministro Marco
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Aurélio (relator), que considerou necessário procedimento de jurisdição voluntária
e, em menor extensão, os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e
Gilmar Mendes, que exigiam autorização judicial para a alteração.
A definição do diagnóstico de transexualidade reitera as
interpretações normativas sobre o gênero masculino e o feminino
de nossa sociedade, medicalizando as condutas desviantes a partir
das supostas “verdades” de cada sexo. Além disso, parte-se do
pressuposto de que existe uma identidade transexual universal,
a qual é revestida de uma série de preconceitos, os quais
invariavelmente afetam a vida desses indivíduos e interferem
na determinação de si. Assim, mesmo diante da proposta de
uma utilização puramente estratégica do diagnóstico, podemos
notar que o dilema referente às consequências da definição da
transexualidade como uma desordem não se esgota – seja pelos
sacrifícios envolvidos em assumir a condição de doente, seja pelo
risco de internalização de alguns desses aspectos patológicos
(ARÁN; MURTA; LIONÇO, 2008, p. 1148).

De acordo com Butler (2003), a necessidade da racionalidade médica de diferenciar
transexuais de outras performances de gênero, o que produz e influencia o comportamento
transexual considerado verdadeiro, demonstra fortemente a transfobia do discurso
médico, no qual a transexualidade só pode ser compreendida sob viés heteronormativo,
engessando as noções de masculinidade e de feminilidade pelo sistema binário.
A pessoa transexual deve ser autônoma na tomada de decisão sobre as estratégias
médico-cirúrgicas necessárias à melhoria da qualidade de vida, para que o SUS não
se restrinja a novos mecanismos de poder e controle sobre os corpos e identidades
de gênero. Da mesma forma, a ênfase no processo de superação dos processos
discriminatórios, sustentado na diretriz da atuação multiprofissional e do cuidado
sobre os laços sociais e da inserção social, é essencial para a garantia dos Direitos
Humanos da população transexual no atendimento pelas instituições de saúde pública.
A humanização valoriza as dimensões subjetivas e sociais nas políticas públicas
da população transexual em atendimento pelo SUS, firmando assim o compromisso com
os direitos de todas e todos que utilizam os serviços de saúde pública. Portanto, deve-se
manter um campo de reflexão sobre o tema, a fim de promover um deslocamento das
políticas públicas de saúde para o acolhimento integral de transexuais, garantindo o
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pleno exercício de seus Direitos Humanos, sem a exigência institucional de confirmação
do diagnóstico médico.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A certeza quanto ao pertencimento ao gênero oposto se repete no cotidiano
do atendimento a pacientes transexuais. A experiência transexual, neste sentido,
comporta várias formas singulares de subjetivação. Deve-se considerar que certos
tipos de identidade de gênero parecem ser meras falhas do desenvolvimento, ou
impossibilidades lógicas, porque não se conformam às normas da cultura vigente.
Se por um lado a psiquiatrização da transexualidade possibilita o acesso ao SUS,
por outro engendra novos sofrimentos por meio do estigma associado ao diagnóstico
psiquiátrico, sob a forma de tentativas de suicídio, depressão, transtornos alimentares
e angústia das mais diversas formas, como também pelas inúmeras consequências
sociais, éticas, jurídicas e culturais intrínsecas a esta condição.
No processo de atendimento pelo SUS, a patologização da transexualidade obriga
esses indivíduos a provarem ser verdadeiros transexuais, pois devem se aproximar
o máximo possível a uma mulher ou a um homem considerados normais, o que
corresponde aos estereótipos de gênero vigentes, bem como à heteronormatividade,
violando frontalmente seus Direitos Humanos de acesso à saúde pública.
De modo geral, a equipe de atendimento da pessoa trans no SUS é composta por
cirurgião reconstrutor genital (urologista e/ou ginecologista), psiquiatra, psicólogo,
endocrinologista, cirurgião plástico, assistente social e enfermagem.
O tema pesquisado é essencial no processo de despatologização das identidades e
performances de gênero de transexuais no SUS, corolário da plenitude do exercício do
direito constitucional à saúde pública. No Brasil, o principal desafio para implementação
das políticas públicas de saúde à população trans é o enfrentamento da transfobia
dos profissionais de saúde, que devem ser capacitados e conscientizados, de modo a
romper o ciclo de violação sistemática dos Direitos Humanos de transexuais.

Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 236

DESPATOLOGIZAÇÃO DE TRANSGENERIDADES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Guilherme S. de; MURTA, Daniela. 2013. Reflexões sobre a
possibilidade da despatologização da transexualidade e a necessidade da
assistência integral à saúde de transexuais no Brasil. Sexualidad, Salud y
Sociedad - Revista Latino-Americana, 14:380-407.
ARÁN, Márcia; MURTA, Daniela; LIONÇO, Tatiana. Transexualidade e Saúde
Pública no Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, v. 13, p. 0809/2007, 2008.
ARÁN, Márcia; MURTA, Daniela. 2009. Do diagnóstico de transtorno de
identidade de gênero às redescrições da experiência da transexualidade: uma
reflexão sobre gênero, tecnologia e saúde. Physis: Revista de Saúde Coletiva.
Rio de Janeiro. n. 19 (1), p. 15-41.
ARÁN, Márcia; MURTA, Daniela; ZAIDHAFT, Sérgio. Transexualidade: corpo,
subjetividade e saúde coletiva. Psicologia e Sociedade, Porto Alegre, v. 20, n. 1,
2008.
ARÁN, Márcia; PEIXOTO JUNIOR, Carlos Augusto. Subversões do desejo: sobre
gênero e subjetividade em Judith Butler. Cad. Pagu [online], Florianópolis, n. 28,
p. 129-147, 2007.
BRASIL. Resolução CFM n.º 1.482 de 19 de setembro de 1997. Autoriza,
a título experimental, a realização de cirurgia de transgenitalização do tipo
neocolpovulvoplastia, neofaloplastia e ou procedimentos complementares
sobre gônadas e caracteres sexuais secundários como tratamento dos casos de
transexualismo. Diário Oficial da União, Brasília, 19 set. 1997.
_____. Resolução CFM n.º 1652 de 2 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a
cirurgia de transgenitalização e revoga a Resolução CFM 1482/97. Diário Oficial
da União, Brasília, 2 dez. 2002.
_____. Resolução CFM nº 1.955 de 3 de setembro de 2010. Dispõe sobre a
cirurgia de transgenitalismo e revoga a Resolução CFM nº 1.652/02. Diário
Oficial da União, Brasília, 12 ago. 2010.
Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 237

Elvis Gomes Marques Filho

_____. Provimento n.º 73, de 28 de junho de 2018 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Dispõe sobre a averbação da alteração do prenome e do gênero nos
assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no Registro Civil das
Pessoas Naturais (RCPN). Diário Oficial da União, 29 jun. 2018.
BENTO, Berenice; PELUCIO, Larissa. 2012. Despatologização do gênero: a
politização das identidades abjetas. Revista Estudos Feministas, 20(2):569-581.
BRAVO, M. I. S.; MATOS, M. C. de ; ARAÚJO, P. S. X. Capacitação para
Conselheiros de Saúde: textos de apoio. 1. ed. Rio de Janeiro: UERJ/DEPEXT/
NAPE, 2001. v. 1. 286p.
BRAVO, M. I.; PELAEZ, E.; PINHEIRO, W. As contrarreformas na política de
saúde do Governo Temer. Argumentum, Vitória, v. 10, n. 1, p. 9-23, jan./abr.
2018.
BUTLER, Judith. Problemas de gênero. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2003.
_____. Bodies that matter: On the discursive limits of “sex”. Nova York:
British Library, 1993.
CARDOSO, M. R.; FERRO, L. F. Saúde e População LGBT: Demandas e
Especificidades em Questão. Psicologia: ciência e profissão, v. 32, n.3, p.552563, 2012.
CERQUEIRA-SANTOS, Elder; CALVETTI, Prisla U.; ROCHA, Kátia B.;
MOURA, Andreína; BARBOSA, Lúcia H.; HERMEL, Júlia. Percepção de
Usuários Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros, Transexuais e Travestis do
Sistema Único de Saúde. Interamerican Journal of Psychology, vol. 44, núm. 2,
2010, pp. 235-245.
COSTA, A. M.; LIONÇO, T. Democracia e gestão participativa: uma estratégia
para a equidade na saúde? Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 47-55, p.
2006.

Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 238

DESPATOLOGIZAÇÃO DE TRANSGENERIDADES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

LIONÇO, Tatiana. Atenção integral à saúde e diversidade sexual no Processo
Transexualizador do SUS: avanços, impasses, desafios. Physis, Rio de Janeiro, v.
19, n. 1, p. 43-63, 2009.
MELLO, Luiz; BRITO, Walderes; MAROJA, Daniela. Políticas públicas para
a população LGBT no Brasil: notas sobre alcances e possibilidades. Cadernos
Pagu, v. 39, p. 403-429, 2012b.
MONTOYA, G. J. M. Aproximación bioética a las terapias reparativas. Tratamiento
para El cambio de orientación homossexual. Acta Bioethica, v. 12, n. 2, p. 199-210,
2006.
POPADIUK, Gianna Schreiber; OLIVEIRA, Daniel Canavese; SIGNORELLI,
Marcos Claudio. A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,
Bissexuais e Transgêneros (LGBT) e o acesso ao Processo Transexualizador no
Sistema Único de Saúde (SUS): avanços e desafios. Ciência & Saúde Coletiva,
[s.l.], v. 22, n. 5, p.1509-1520, maio 2017. FapUNIFESP (SciELO).

Revista Científica da OAB Teresina Volume 08 - jan/jun 2017 / Volume 09 - jul/dez 2017

Pág. 239

