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APRESENTAÇÃO

A Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão 
apresenta a Revista da ESMAM, como um cabedal tradicional a toda 
comunidade jurídica. A edição atual difunde conhecimentos jurídicos, 
advindos de pesquisa científica e debate com pluralidade do Judiciário.

A Revista é um âmbito democrático, pois, propala trabalhos 
de servidores, magistrados e operadores do Direito, depois de selecio-
nados pelo Conselho Editorial, e representa essencial veículo difusor 
de debate acadêmico doutrinário do Judiciário maranhense.

A edição atual da Revista apresenta ainda temas proeminen-
tes e sentenças como: políticas públicas de acesso à Justiça, filiação 
socioafetiva, judicialização da saúde, violência doméstica, dentre ou-
tros; oferecendo ao leitor informações vastas para reflexão e auxílio 
na prática jurídica.

Para a capa da revista foi escolhida a obra “Rua Portugal à 
moda Volpi”, da servidora e fotógrafa Mônida Ramos, exposta na 
última edição do Projeto ESMAM Cultural.

Agradecimentos a toda equipe técnica pelo criterioso traba-
lho de editoração e aos demais servidores, magistrados e profissionais 
que enriqueceram a obra com a disseminação do saber.

Boa leitura!

Conselho Editorial 
ESMAM
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO À JUSTIÇA À LUZ DE 
UMA NOVA CONCEPÇÃO DE CIDADANIA

Anatilde de Jesus Furtado Ferreira Lopes 1

Cristovão Fernão Ferreira 2

Genival Abrão Ferreira 3

Maria do Socorro Morais Ramada 4

RESUMO

Neste estudo apresenta-se uma abordagem concisa e objetiva 
dos dispositivos que envolvem as políticas públicas de acesso à justiça, 
à luz de uma nova concepção de cidadania. Discorre-se sobre a 
evolução das políticas públicas de acesso à justiça no contexto das 
transformações econômicas, sociais e políticas do país na busca do 
entendimento do processo de construção de um Estado Democrático 
de Direito a ser garantido por Instituições Estatais essenciais à 
realização da justiça, como Ministério Público, Magistratura e 
Defensoria Pública. O trabalho baseou-se em pesquisa bibliográfica 
a partir de dados primários e secundários. Nas considerações finais, 
destaca-se a análise das políticas públicas de acesso à justiça, bem 
como o enfrentamento das problemáticas que envolvem tal instituto.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Acesso á Justiça. Cidadania. 

1 Analista Judiciário-Direito, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, Fórum Des. 
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Civil;. e-mail: agi.lopes@hotmail.com.
2 Advogado . Pós-Graduado em Gestão Pública e Docência do Ensino Superior; 
e-mail:  advluaferreira@hotmail.com.
3 Pedagogo, Advogado, . Pós-Graduado em Gestão Pública, Processo do Trabalho e Pro-
cesso Civil, em Docência do Ensino Superior; Doutorando em Ciências Jurídicas pela Uni-
versidade Lomas de Zamora, Bueno Aires, Argentina; e-mail: adv.gen@terra.com.br.
4 Advogada, Pós-Graduada em Gestão Pública, Direito Público e Docência do Ensino Supe-
rior; e-mail: socorroramada@gmail.com.
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1 INTRODUÇÃO

A atual Carta Magna institui um Sistema de Proteção 
Social mais inclusivo e abrangente, ao mesmo tempo em que 
proporciona o fortalecimento das Instituições jurídicas, tais como o 
Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Nesse contexto, a 
cidadania, que antes era abstrata, materializa-se através dos canais de 
representação do Direito, passando, desta forma, a conceber o cidadão 
como sujeito de direito com especialidades e peculiaridades próprias. 
Na busca da efetividade dessa nova concepção de cidadania tornaram-
se urgentes novas experiências de formulação e implementação de 
políticas públicas com vistas a dirimir ou pelo menos minimizar as 
desigualdades sociais e promover a inclusão das minorias. 

Na esteira desse processo, estão as Políticas Públicas de acesso 
à justiça que dada a relevância e imprescindibilidade dos direitos que 
resguardam, cumprem um indispensável papel perante a sociedade, 
que é o de assegurar e proteger os direitos daqueles considerados mais 
vulneráveis, como os pobres,  os idosos, crianças, mulheres, dentre 
outros. São exemplos de Políticas Públicas de acesso à justiça: justiça 
gratuita, Defensoria Pública, justiça itinerante, Juizados especiais, 
virtualização e informatização dos processos e outras modalidades 
pautadas na acessibilidade dos cidadãos à Justiça, especialmente os 
hipossuficientes, cuja fragilidade financeira, muitas vezes, é capaz de 
gerar desigualdade processual e, consequentemente, injustiça social. 

É cediço que o acesso à justiça é um direito fundamental e 
constitucional previsto no inciso XXXV do Art.5º da Carta Magna 
de 1988 (BRASIL, 1988), de suma importância, por constituir-se um 
direito garantidor de outros direitos. Logo, serve de arcabouço e de 
sustentação aos direitos de cidadania. Mas é necessário que aquele 
seja um canal capaz de proporcionar não apenas a obtenção de uma 
mera resposta do juiz, mas sim, uma tutela jurisdicional efetiva com 
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igualdade de acesso a uma ordem jurídica justa de pleno exercício dos 
direitos de cidadania; cabendo ao Estado não só assegurar o acesso 
à proteção judiciária do cidadão, mas, principalmente, investi-lo no 
gozo de seus direitos, para que aquele somente acione a proteção 
judiciária quando da ocorrência da lesão ou ameaça desses direitos.

Construir políticas públicas de acesso à justiça à luz da nova 
concepção de cidadania, significa mudar o desenho das políticas 
públicas como atualmente se apresentam, superando seus obstáculos, 
de modo a transformá-las, através de articulação do Poder Público 
entre seus diversos níveis de Governo e parceria com Sociedade 
Civil; da correta aplicação dos recursos públicos e aparelhamento e 
fortalecimento das Instituições Estatais de Justiça e órgãos de apoio, etc. 
Somente desta forma funcionarão, iniludivelmente, como importantes 
instrumentos de gestão capazes de promover mudança no panorama 
das desigualdades sociais, bem como assegurar a cidadania plena que 
vai além do direito de voto e a outros direitos formais garantidos 
por via externa. Mas uma cidadania ampliada que compreenda o 
empoderamento e a capacidade de influir sobre as decisões públicas, 
participando ativamente da reivindicação e da construção de políticas 
públicas, e não só delegando seu gerenciamento ao Estado. Cidadania 
esta em que os cidadãos tenham consciência da prerrogativa de 
exercer seus direitos na busca da valorização da Dignidade da Pessoa 
Humana.

2 DEFINIÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA ARTICULADO 
COM A NOVA CONCEPÇÃO DE CIDADANIA

Ao abordar a temática sobre políticas públicas de acesso à 
justiça à luz do novo conceito de cidadania, tornam-se imperiosos 
para compreensão do tema proposto sob tais perspectivas, tanto a 
definição de acesso à justiça, como o atual conceito de cidadania. De 
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acordo com Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 8), o acesso à 

Justiça 

É um tema reconhecidamente de difícil definição, 
mas serve para determinar duas finalidades básicas do 
sistema jurídico, o sistema pelo qual as pessoas podem 
reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios 
sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve 
ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve 
produzir resultados que sejam individualmente e 
socialmente justos. 

O acesso à justiça, antes representado pela igualdade 
meramente formal do indivíduo em propor ou contestar uma ação, 
elevou-se ao status de direitos sociais básicos do homem, como ensina 
Cappelletti e Garth (1988, p.12): “o acesso à justiça pode, portanto, ser 
encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos 
humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda 
garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”.

Na concepção do jurista Marinoni (2000, p. 28), o acesso à 
justiça vai muito além da mera admissão ao processo, ou somente a 
possibilidade de ingresso em juízo: 

Para que haja um verdadeiro acesso á justiça no espírito 
da expressão ordem jurídica justa, é indispensável 
que o  maior  quantitativo  de  pessoas  possível  
seja  admitido  a  litigar  e  a  defender-se de  forma 
adequada e muito mais, ultrapassando-se o acanhado  
limite do  acesso aos órgão  judiciais  já existentes. 

 

No que diz respeito ao novo conceito de cidadania, Dagnino 
(2004) trata a nova cidadania como o direito de participar efetivamente 
da própria definição do sistema, de definir aquilo no qual queremos 
ser incluído, considerando que esta “implicará em modificações 
radicais na nossa sociedade e na estrutura das relações de poder que 
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a caracterizam.”
O princípio de acesso à Justiça e a articulação deste princípio 

com o novo conceito de cidadania, tem como elemento intermediário 
a moderna Democracia. Democracia esta que, de acordo com Feix 
(2004), 

Pressupõe sociedade civil bem organizada, com 
instituições capazes de representar a pluralidade de 
bens existentes, onde cidadania esteja identificada 
com participação política e social a serviço do bem 
comum e da superação das limitações decorrentes 
da instituição do sujeito universal de direitos, 
característica do Estado Liberal que promoveu a 
invisibilidade das diferenças e o não reconhecimento 
da diversidade socialmente existente. 

O exercício da cidadania plena pressupõe o exercício tanto 
dos direitos civis, quanto políticos e sociais. Para tanto, necessita-se de 
meios eficazes de concretização, ou seja, que proporcionem a garantia 
desses direitos num plano material, capazes de ampliar o acesso a 
uma ordem jurídica justa. “está intrinsecamente atrelado à questão da 
cidadania, sobretudo porque o direito de acesso à justiça é um direito 
garantidor de outros direitos e uma maneira de assegurar efetividade 
aos direitos de cidadania.” (CAVALCANTE, 2009).

Através do efetivo direito que tem o cidadão de acesso à 
justiça, materializa-se o exercício da própria cidadania, bem como 
da dignidade da pessoa humana, que são pressupostos do Estado 
Democrático de Direito.
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2.1 Princípios informadores do acesso á justiça e Disposições 
Normativas que dão garantia a esse direito

Ao tratar das disposições normativas que visam resguardar 
e garantir o acesso à justiça convém abordar, primeiramente, a lei 
maior, norteadora de todas as outras leis e princípios jurídicos, a 
Constituição Federal de 1988, que assegura os direitos e as garantias 
fundamentais ao exercício da cidadania, estampando expressamente 
em seu texto, o próprio direito de acesso à justiça prevendo-o como 
garantia fundamental, conforme se lê no artigo 5º, XXXV: “A lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a Direito”. 
(BRASIL, 1988).

São princípios norteadores do acesso à justiça: acessibilidade, 
operosidade, utilidade e proporcionalidade. Entretanto, a Magna 
Carta apresenta outros dispositivos garantidores do acesso à justiça, 
por exemplo: o principio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, 
LXXIV: “O Estado Prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de renda”(BRASIL, 1988); os 
remédios constitucionais (mandado de segurança, habeas corpus, habeas 
data, mandado de injunção, ação popular), a assistência jurídica integral 
e gratuita aos necessitados. O legislador constituinte preocupou-
se com as modernas relações de consumo, e com a necessidade de 
proteção do hipossuficiente economicamente, (art. 170, V da CF e art. 
173, §4º), regulada pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Lei 8.078/90). Outros direitos advêm aos cidadãos que garantem 
o amparo e o acesso à justiça como a Lei nº 9.099/1996 (Lei dos 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais); Lei 10.741/2003 (Estatuto 
do Idoso); Lei nº 4.717/1965 (Ação Popular); Lei nº 1.060/1950, e 
outras tantas disposições normativas que visam ao enfrentamento dos 
entraves ao efetivo exercício do acesso á justiça. 
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2.2 Breve estudo da evolução das políticas públicas de acesso á 
justiça, no contexto das transformações econômicas, sócias e 
políticas do País 

A Partir do trabalho de Carneiro (2003 apud CAVALCANTE, 
2009, p.33-34), é possível traçar um breve panorama da evolução das 
políticas públicas de acesso à justiça no Brasil: 

A evolução do acesso à justiça no Brasil foi muito lenta, 
pois, enquanto nos séculos XVII e XVIII estava em 
efervescência nos países mais desenvolvidos o culto à 
liberdade de consciência, a idéia de democracia, a luta 
contra o absolutismo, que resultaram nas revoluções 
inglesa, francesa e americana, no Brasil, praticamente 
nada acontecia de proeminente nesta seara, exceto o 
movimento da Inconfidência Mineira, ocorrido no 
final do século XVIII. Sob o aspecto legislativo, até 
o final do século XVIII eram mínimas as referências 
a um direito específico e exigível de acesso à justiça. 
Havia apenas nas ordenações Filipinas alguns 
dispositivos referentes ao patrocínio de advogados às 
pessoas pobres e miseráveis.

Ainda com base em Cavalcante (2009), tem-se que a partir 
de 1870 foi impressa a noção de acesso à justiça que surge com um 
cunho caritativo com a fundação do partido Republicano, onde o 
Estado prestava assistência aos pobres no campo da litigância, do 
processo, e em especial na área penal. 

A Constituição de 1934, ainda que timidamente, trouxe 
alguns avanços no campo do acesso à justiça brasileira, mormente da 
justiça do trabalho, como ampliação do direito trabalhista, a exemplo 
do salário mínimo e do sindicalismo, da assistência judiciária gratuita, 
regulamentada em 05/02/1950, através da lei nº1060, bem como a 
criação da ação popular.

Paroski (1988 apud CAVALCANTE, 2009, p. 177-178), 
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assevera que “[...] a Carta de 1934 ainda não consagrava de forma 
explícita o amplo acesso à justiça”, porém, o direito era de certa 
forma assegurado como decorrência do funcionamento de um Poder 
Judiciário estruturado por normas constitucionais, com a missão de 
dirimir litígios. Já a Carta Política de 1937, diz a autora com base em 
Paroski (2008, p. 179): “[...] representou um retrocesso ao Estado 
social, implantado ainda que timidamente, pela Constituição de 1934, 
conferindo Poderes quase absolutos ao Presidente da República, 
traduzindo-se em texto de inspiração do modelo fascista de Mussolini”. 

Cavalcante destaca ainda que a Constituição de 1946, 
segundo Bastos (1989, p.74), 

[...] procurou definir os papéis da atuação do Estado, 
fixando esferas de competência de cada um dos 
três poderes, de forma harmônica e equilibrada. 
Por ter assegurado os direitos individuais e sociais 
é considerada uma das melhores constituições do 
Brasil. Trazendo, inclusive, explicitamente em seu 
bojo o direito fundamental de acesso à justiça, nos 
termos do art.141, §4º, o qual garantia que a “A lei não 
poderá excluir da apreciação do judiciário qualquer 
lesão de direito individual. [entretanto, o golpe militar 
de 31 de março de 1964, afetou profundamente esta 
Constituição [...].

A autora explica, citando Carneiro (2003, p. 40), que a 
Constituição de 1967 fortaleceu o Poder Executivo, através da 
concentração de poderes na figura do presidente, inaugurando o Estado 
de segurança. [...] que nesse período, a edição do ato institucional 
nº 5, de 13 de dezembro de 1968, “paralisou o funcionamento da 
Constituição então vigente”. 

Com a Constituição de 1969, 
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Com exceção do período de governo Médici, a 
ditadura foi recuando progressivamente, até a edição 
da emenda Constitucional nº. 11, de 13 de outubro 
de 1978, que veio a revogar os chamados atos de 
exceção, em seguida veio a Lei da anistia em 1979 e o 
movimento das “Diretas Já”, com forte mobilização 
popular (CARNEIRO, 2003 apud CAVALCANTE, 
2009).

Cavalcante (2009) nos lembra que os movimentos sociais 
tiveram grande importância na luta pela ampliação do acesso à justiça, 
e que, 

[...] em meados de 1970, houve uma intensificação 
dos movimentos sociais de luta pela igualdade social, 
cidadania plena e outros direitos, que assegurassem 
melhor qualidade de vida, registrando-se a atuação da 
Igreja católica, como veículo da organização popular, 
atuando através das Comunidades Eclesiais de Base 
(CEBs), e em 1975 da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT), a Pastoral Operária (PO), em 1976, além de 
outros, como sinal de que a sociedade civil passou a 
organizar-se.

A Carta Magna de 1988, também chamada “Constituição 
Cidadã”, trouxe vários avanços na área de direitos sociais, entre eles 
os direitos de acesso à justiça, com iniciativas expressivas no campo 
da proteção às minorias como indígenas e quilombolas, garantia de 
direitos constitucionais não previstos na lei; o direito de Partidos 
e Sindicatos contestarem atos ilegais e abusos de poder praticados 
pelas autoridades; criação de juízo de pequenas causas; substituição 
das medidas provisórias pelos decretos–leis do regime militar; os 
benefícios da Previdência Social extensivos aos trabalhadores do 
campo. Tais iniciativas garantiram o acesso à justiça, não apenas ao 
direito de ação propriamente dito.
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2.3 Déficits de Cidadania, obstáculos de acesso á justiça e 
superação

O legado do desequilíbrio político econômico e social 
deixado ao longo da história do País teve como consequências, entre 
outras, a alta concentração de renda e debilidade das Instituições 
Democráticas. A raiz da desigualdade plantada ao longo da história 
nacional teve reflexos principalmente nos direitos sociais dos cidadãos, 
nesse contexto, as políticas públicas, inclusive as de acesso á justiça, 
encontram muitos obstáculos para a sua efetivação.

Cappelletti e Garth (1988) elencam, de forma pioneira, 
três ordens de obstáculos que impossibilitam o acesso à justiça e 
impossibilitam a concretização do princípio da isonomia entre os 
cidadãos: os obstáculos financeiros, temporais e psicológico-culturais. 
Os obstáculos de natureza financeira dizem respeito aos custos (custas 
e honorários) do ingresso em juízo, ônus que somente os abastados 
financeiramente podem suportar. Os de natureza temporal são 
identificados por meio da morosidade da resolução dos litígios, que 
eleva consideravelmente as despesas das partes, desmotiva o ingresso 
do cidadão e torna as Instituições desacreditadas. E os de natureza 
psicológicos e culturais decorrem da ignorância e da desinformação 
por parte dos cidadãos sobre seus próprios direitos, bem como do 
distanciamento do Poder Judiciário em relação à grande parte da 
população que vê este órgão como algo inacessível. 

Cappelletti e Garth (1988, p. 27). também apresenta o 
problema dos interesses difusos que são os de natureza coletiva, como 
o direito ao meio ambiente saudável e equilibrado. Ele afirma que “os 
indivíduos até podem interpor ações visando interesses coletivos, no 
entanto, a máquina governamental recusa tais ações e confia no seu 
poder de proteger os interesses públicos e de grupos”. A superação 
dos obstáculos de acesso à justiça, na visão desse autor, se dá através 
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de três “ondas”, quais sejam: a assistência judiciária, a representação 
jurídica para os interesses difusos, e o enfoque de acesso à justiça. 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 31).

3 POLÍTICAS PÚBLICAS EXISTENTES NO BRASIL, SUAS 
FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES

Conforme a sistematização acima citada, adotada por 
Cappelletti e Garth (1988), a superação dos obstáculos de acesso à 
justiça ocorre através de três “ondas”, quais sejam: a primeira onda 
a assistência jurídica gratuita, que é a representação postulatória 
individual em juízo; a segunda onda seria a representação dos 
direitos metaindividuais; e a terceira onda , tratada como “novo 
enfoque do acesso à justiça”,  são os mecanismos e formas 
procedimentais diferenciadas, modificações estruturais nos Tribunais, 
paraprofissionais (pessoas leigas), bem como os meios alternativo de 
solução de conflitos.

No Brasil, a Política Pública de acesso à justiça- assistência 
jurídica gratuita- que se constitui no primeiro ciclo, ou seja, à 
representação postulatória em juízo, dá-se através da Defensoria 
Pública, sendo esta uma relevante Instituição Pública, visto que 
comprometida com a igualdade e a democracia, mas, a despeito da CF 
no art. 134 ter atribuído a esta o status de instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado, a prestação de assistência jurídica integral e 
gratuita, ainda é pouco abrangente, visto que muitas Comarcas no 
Brasil sequer possuem Òrgão da Defensoria Pública e naquelas em 
que este funciona, ainda não é o suficiente para atender a demanda. 

No que se refere à segunda onda do acesso à Justiça, tivemos 
avanços em relação à tutela dos interesses meta individuais advindos 
da Lei de Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor, 
porém, ainda persistem problemas associados à grande concentração 
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do ajuizamento das ações pelo Ministério Público, em detrimento das 
Associações Representativas, bem como problemas decorrentes de 
execução das decisões relativas àqueles.

No que diz respeito à terceira onda, aqui representadas 
primeiramente pelos Juizados de Pequenas Causas, atualmente pelos 
Juizados Especiais e pelos programas de resolução alternativa de 
conflitos. Os Juizados Especiais foram criados para funcionar como 
um micro-sistema judicial completo, com procedimento diferenciado, 
cujo objetivo seria resolver conflitos relativos a causas de pequeno 
valor econômico, evitando desta forma a utilização do aparato 
judiciário comum, o que serviria em última análise como instrumento 
de distribuição de justiça para os menos favorecidos. Atualmente, 
os Juizados apresentam vários entraves, como grande número de 
demandas que resultam na morosidade e problemas relativos aos 
recursos materiais e humanos, que passa desde a formação e capacitação 
dos conciliadores, designação de juízes exclusivos nos Juizados, até a 
sua restrita competência. Portanto, apesar dos avanços positivos, os 
juizados da forma que se apresentam, ainda não são instrumentos 
ideais aptos para a ampla garantia do acesso democrático á justiça.

Quanto aos meios alternativos de resolução de conflitos, é 
oportuno ressaltar as informações contidas no portal do CNJ: 

A Resolução nº 125 do CNJ instituiu a Política 
Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos 
Conflitos de Interesses que visa tornar efetivo o 
princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, 
XXXV, Constituição da República) como “acesso 
à ordem jurídica justa”. Cabe ao Poder Judiciário 
organizar em âmbito nacional, não somente os 
serviços prestados nos processos judiciais, mas 
também a solução dos conflitos através de outros 
mecanismos, principalmente da conciliação e da 
mediação, além de serviços de cidadania. [...] A 
conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de 
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pacificação social, solução e prevenção de litígios, que 
a partir da Resolução n. 125 se tornam mecanismos 
permanentes e complementares à solução adjudicada 
no Judiciário Nacional. (CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA. 2011).

O aludido site nos informa ainda que:

A Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério 
da Justiça definiu o tema “Democratização do 
Acesso à Justiça” como eixo prioritário das ações 
programadas para os próximos anos. Pretende assim 
ser a articuladora de uma política nacional voltada à 
democratização do acesso ao Sistema de Justiça, a 
ser constituída pelo debate coletivo e executada em 
conjunto com as estruturas do sistema de Justiça, 
instituições de ensino, pesquisa e entidades da 
sociedade civil. (CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA. 2011).

Além das políticas supracitadas, contam-se, atualmente, 
com diversos programas voltados ao acesso à justiça, como a justiça 
itinerante, as Casas de Justiça e Cidadania, Justiça Plena, Advocacia 
Voluntária, e outros. Desse modo, reconhece-se que Governo vem 
executando diversas políticas de acesso à justiça, entretanto, por ser o 
Brasil um País com desigualdades sociais gritantes, é inconteste que 
as políticas atualmente existentes não sejam instrumentos perfeitos, 
remédios sanatório de todos os males, posto que haja muito para 
caminhar em direção à efetiva “Democratização do Acesso à Justiça”, 
sobretudo porque, para atender a demanda o governo teria que dispor 
de muitos recursos, dado a insuficiência dos atuais investimentos, 
necessários para saldar a grande dívida social do País com os menos 
favorecidos. 
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4 A EFICÁCIA DAS INSTITUIÇÕES COMO 
INSTRUMENTOS DE ACESSO À JUSTIÇA

A Magistratura, a Defensoria Pública e o Ministério Público 
são Instituições Estatais essenciais à realização da justiça, considerando 
serem elas capazes de promover não só o acesso à Justiça, como 
a garantia de uma ordem justa, atuando em conjunto e de forma 
harmônica.  

É imperioso o estabelecimento, pelo próprio Poder 
Judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de uma 
política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses, 
estimulando e mesmo induzindo uma ampla utilização, em nível 
nacional, dos meios consensuais de solução dos conflitos. O art. 103-
B da Constituição Federal cria o CNJ e define suas atribuições, sendo 
uma delas zelar pela observância do art. 37. Este, por sua vez, enuncia 
os princípios a que estão sujeitos todos os órgãos da administração 
pública, inclusive os judiciários, dentre os quais está o da eficiência.

Outra forma de acesso à justiça é possível por meio do 
Órgão do Ministério Público nos Municípios e Capitais, uma vez que 
entre suas funções precípuas está a de atuar como fiscal da Lei e autor 
substituto nos casos das ações que envolvem os direitos difusos e 
especiais e ainda de classes. Contudo, não há maior espaço e política 
publica de acesso à justiça que não seja por meio da Defensoria 
Pública, seja ela estadual ou federal ou ainda, em casos raríssimos, por 
Defensorias criadas por municípios.

Há uma insatisfação, por parte da sociedade, em relação 
à Justiça Brasileira, cujo reflexo é manifesto na insatisfação com o 
próprio Poder judiciário. Entretanto, sabe-se que a crise é extensiva 
a todo Estado, marcado por profundas desigualdades sociais, 
econômicas e sociais. Sabe-se que existem vários fatores que limitam 
e comprometem a eficácia e eficiência das Instituições, que deveriam 
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garantir o acesso à justiça e assim impedem a materialização desse 
direito. Decorre, daí, a necessidade de o Estado formular, aperfeiçoar  
e executar, urgentemente, Políticas Públicas capazes de fortalecer seus 
órgãos de modo a instrumentalizar o exercício da cidadania, para o 
efetivo acesso à  justiça.

5 CONCLUSÃO

Com base nas reflexões proporcionadas por este estudo, 
foi possível chegar à conclusão de que apesar dos grandes avanços, 
a Constituição cidadã ainda está no plano do “ideal”, e muito precisa 
ser feito pelo Estado para alcançarmos o pleno exercício da cidadania, 
através das políticas públicas de acesso à justiça, de modo a dotar de 
melhores condições o que se apresenta na atual conjuntura. 

A solução deve vir por meio de práticas que priorizem 
qualidade e melhoria dos instrumentos de regulação, fiscalização 
externa e uso de tecnologia para dar transparência, bem como 
cultura pela excelência no serviço jurisdicional, traduzida na rapidez 
da entrega, informações oportunas, corretas e fáceis de entender, 
acessibilidade ao serviço, cortesia no atendimento, promoção de 
assistência jurídica integral e gratuita para as pessoas com insuficiência 
de recursos, enfim, democratizar as oportunidades de acesso à justiça 
e ampliar os mecanismos que assegurem a celeridade na tramitação e 
garantia de razoável duração dos processos, tornando-o efetivo para 
todos os cidadãos, o que, possibilitará, sobretudo, maior credibilidade 
das Instituições Estatais essenciais á realização da justiça.

Espera-se que o Estado seja capaz de, num espaço de tempo 
razoável, promover o desenvolvimento econômico e social através 
de instrumentos de gestão e Políticas Públicas eficientes, de forma 
a resguardar garantias constitucionais especialmente os preceitos 
supremos de igualdade, dignidade da pessoa humana e acesso á justiça, 
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que são pilares de um Estado Democrático de Direito. 

ABSTRACT

The study of  the subject scope is present in a concise and 
objective approach of  the devices that involve public policy of  access 
to justice, in the light of  a new conception of  citizenship. Discusses 
the evolution of  public policies on access to justice in the context of  
economic, political partners and the country, in seeking to understand 
the process of  building a democratic state to be guaranteed by 
Government Institutions essential to realization of  justice, as 
prosecutors, Magistrates and public Defenders, from the analysis of  
public policies on access to justice and face the issues involved in this 
institute.
Keywords: Public Policy. Access to Justice. Citizenship.
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O QUE A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO PODE 
FAZER PELO JUDICIÁRIO BRASILEIRO? 

Holídice Cantanhede Barros 1

RESUMO

O artigo pretende delinear o significado e importância 
da análise econômica do direito ou Law and Economics, movimento 
surgido nos Estados Unidos que revisita a aplicação do direito sob 
a perspectiva de conceitos, objetivos e metodologia próprios da 
microeconomia. O artigo oferecerá uma visão geral da chamada 
abordagem econômica do direito e sua relevância acadêmica nos 
cursos jurídicos americanos e sua influência nas cortes estaduais e 
federais dos Estados Unidos, propondo, ao final, que sua aplicação 
pode, observadas as peculiaridades do nosso sistema de civil law, trazer 
grandes benefícios para o aprimoramento da teoria geral do direito e 
para o aperfeiçoamento das decisões judiciais.

Palavras-Chave: Law and Economics. Judiciário e desenvolvimento. 
Impactos econômicos das decisões judiciais. 

1 INTRODUÇÃO

O pensamento jurídico americano nunca mais foi o mesmo 
após a publicação de um artigo intitulado “A Teoria do Custo Social”, 
escrito em 1960 pelo professor de economia da Universidade de 
Chicago e prêmio Nobel Ronald Coase, também integrante do 

1 Master of  Laws pela University of  Illinois at Urbana-Champaign (UIUC). MBA em gestão 
em Poder Judiciário pela FGV Rio/Escola da Magistratura do Maranhão.  Especialista em 
Processo Civil e em Ciências Criminais Pelo Uniceuma. Juiz de Direito titular da 1ª Vara de 
Grajaú-MA
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movimento chamado de Escola Econômica de Chicago2. Ali, iniciava-
se o movimento law and economics ou análise econômica do direito 
nos Estados Unidos, que ganhou respaldo em praticamente todas as 
universidades do país e cujo pensamento influenciou juízes das mais 
variadas cortes, inclusive da Suprema Corte americana.  

O movimento em questão ganhou status de revolucionário 
no direito norte-americano ao aplicar princípios e metodologia da 
economia clássica, sobretudo da microeconomia na elaboração de 
decisões judiciais e na construção do raciocínio legal, postulando a 
tese de que a ciência econômica poderia fornecer mais coerência e 
instrumentos mais seguros para a avaliação dos resultados perseguidos 
pelas regras jurídicas, além de prever e fomentar comportamentos 
sociais mais eficientes. Segundo o Professor Bruce Ackerman da 
Universidade de Yale, Law and economics tornara-se o movimento mais 
importante do ensino do direito no século XX3.

A análise econômica do direito prevê que as decisões 
judiciais possuem impactos diretos e significativos na economia e 
na distribuição das riquezas sociais, de maneira que, a depender da 
forma como um magistrado ou uma Corte julgam um caso, o julgado 
inevitavelmente implica a criação de custos sociais ou, de outro lado, 
os reduz, facilitando a realização de transações econômicas que 
agregam riqueza ao todo social. 

Assim, revela-se importante um conhecimento mínimo 
em economia pelo julgador, para que o mesmo possa melhor avaliar 

2 Escola Econômica de Chicago foi um movimento surgido na Universidade de Chicago 
especialmente a partir da década 50, conduzida por ilustres economistas, boa parte destes 
vencedores do prêmio Nobel. A Escola de Chicago, que teve fortíssimo impacto na ciência 
política e no direito, resgata uma série de princípios da economia neoclássica, como a teoria 
da formação de preços e o liberalismo econômico, refutando e rejeitando o Keynesianismo 
em favor do monetarismo e do livre mercado. Em termos metodológicos enfatiza a “econo-
mia positiva”, isto é, estudos empíricos baseados no uso de estatísticas e na maior importân-
cia da análise estatística de dados. O movimento também está associado à Nova Economia 
Institucional, ao implicar a forte relação entre as instituições (o Judiciário, por exemplo) e o 
desenvolvimento econômico em um nível macro.
3 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Law & Economics. 6. ed. Boston: Pearson, 2011.
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a interpretação das regras jurídicas e para que possa antever as 
conseqüências do seu julgado para fora do processo.

Este pensamento, de matriz americana e estudado em 
diversos outros países como Holanda, Espanha, Inglaterra e Israel 
possui pouca identificação com o direito brasileiro, possivelmente por 
nossas raízes da tradição civil law e pelo forte formalismo influenciado 
pelo positivismo jurídico de Hans Kelsen. 

No entanto, suas propostas vão ao encontro dos anseios 
da nova conjuntura político-econômica do país e da argumentação 
que tem informado as cortes superiores, ao sustentar o pensamento 
de que juízes e tribunais devem levar em consideração os impactos 
sociais e econômicos que surgem da tomada de decisões e de que o 
crescimento econômico e social almejado por todo o país depende, 
em boa parte, de um ambiente favorável, fomentado pela aplicação 
das regras jurídicas e pelo bom funcionamento das instituições. De 
tal maneira, passa a ser desejável que os juízes brasileiros, dentro do 
espaço hermenêutico que lhes é reservado pelo ordenamento jurídico, 
avaliem a norma também sob o prisma da eficiência econômica e da 
maximização das riquezas sociais.

Law and economics não chega a constituir uma nova teoria 
jurídica, mas um movimento, baseado em outros pensamentos como 
o realismo jurídico e o pragmatismo, que busca tomar emprestado o 
método econômico para a aplicação do direito.

Se a moderna ciência do direito propugna que a norma 
jurídica é o seu objeto, a mesma falha em definir uma metodologia 
consistente para descrever a realidade subjacente aos juízos de valor 
ou para prever as prováveis conseqüências das decisões judiciais, uma 
vez que permanece atrelada a uma retórica formalista sem maiores 
preocupações empíricas falsificáveis4.

De outro lado, a economia possui um instrumental analítico 
4 GICO JR., Ivo. Introdução ao direito e Economia. In TIMM, Luciano Benetti (Org.). Di-
reito e Economia no Brasil. Atlas: São Paulo, 2012.
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consagrado e vigoroso, o que faz com que seu objeto incida sobre 
todo comportamento humano vinculado à tomada decisões5. 

Assim, o encontro entre direito e economia não poderia ser 
mais profícuo, de maneira que o intérprete da lei passa a contar com um 
conjunto de instrumentos analíticos capazes de melhor compreender 
a realidade subjacente à norma e de tomar decisões mais consistentes 
a partir de suas constatações.

2 PORQUE OS JUÍZES DEVEM SE PREOCUPAR COM A 
ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO?

Nas últimas duas décadas uma série de estudos conduzidos 
por renomados economistas brasileiros encontraram evidências que 
demonstram que a maneira pela qual a Lei é interpretada e aplicada 
aos casos concretos, redunda em impactos significativos na economia, 
ao acrescentar custos e externalidades6 não previstos por empresas, 
instituições e outros atores econômicos que rotineiramente realizam 
transações comerciais. 

Este novo debate coincidiu com a maior expansão 
econômica que o Brasil experimentou nos últimos anos, chamando 
ainda mais atenção para o papel do sistema judicial neste plano 
desenvolvimentista e a necessidade de formar uma magistratura mais 
atenta a estes anseios.

Crê-se em uma instabilidade econômica gerada, em certo 
nível, pelo judiciário brasileiro diante da falta de segurança jurídica 
das decisões e da extrema lentidão no julgamento dos processos e 
pela ineficácia nas regras referentes ao cumprimento dos contratos, 

5 Um bom exemplo de como a economia tem a pretensão de “explicar” comportamentos 
humanos fora do contexto do mercado está no livro Freaknomics, do Professor da Universi-
dade de Chicago Steven Levitt.
6 Em economia, externalidades referem-se ao impacto de uma decisão sobre aqueles que não 
participaram dessa decisão, gerados pelas atividades de produção ou consumo exercidas por 
um agente econômico e que atingem os demais agentes
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à proteção da propriedade privada e à reparação de danos em geral. 
Em um artigo publicado pelo Correio Braziliense7, avaliou-

se que a incerteza jurídica causada por delongas nas ações judiciais 
custaria cerca de 0,8% a 1,5% do PIB brasileiro, o que poderia ser 
agregado em termos de crescimento econômico se as regras fossem 
mais efetivas e seguras. O consultor de justiça internacional Robert 
Sherwood8, autor de uma pesquisa em todo o mundo sobre os 
impactos do funcionamento do Judiciário na economia, destacou que 
se o Judiciário funcionasse bem no Brasil, investimentos estrangeiros 
aumentariam em 12% e o emprego cresceria por volta de 18%.

Em outro artigo de Persio Arida, Edmar Bacha e Andre 
Lara-Resende, intitulado “high interest rates in Brazil: conjectures on the 
Jurisdictional Uncertainty”9, os autores argumentam que a incerteza 
jurisdicional é um fator determinante no estabelecimento da alta taxa 
de juros de curto prazo no Brasil. Com efeito, é possível demonstrar 
que taxas de juros cobradas por bancos e instituições financeiras 
aumentam de acordo com o risco ocasionado pela incerteza 
jurídica. Isto é, como as instituições financeiras não podem confiar 
no Judiciário para reaver suas garantias e o crédito ofertado, estas 
acabam tendo que compensar as perdas que daí advêm, incluindo esse 
custo no valor do spread bancário. Ademais, a lentidão do judiciário 
significa que as instituições financeiras incorrem em altos custos para 
ajuizar e acompanhar ações judiciais que objetivam a recuperação do 
empréstimo, causando um custo administrativo adicional, também 
incorporado ao spread, conforme informa o trabalho de Armando 

7 Os riscos da Insegurança Jurídica: Lentidão da Justiça e temor de quebra de contratos afas-
tam investidores e prejudicam o país. Correio Braziliense, Brasília, 03 jan. 2006. In: LEAL, 
Rogério Gesta. Impactos econômicos e sociais das decisões judiciais: aspectos in-
trodutórios. Brasília: ENFAM, 2010.
8 Disponível em http://inovabrasil.blogspot.com/2008/06/robert-sherwood-analisa-lei-de-
inovao.html, Acessado em 10/05/2012.  
9 Disponível em http://www.econ.puc-rio.br/Mgarcia/Macro%20II/ABRrevised.040303.
PDF.  Acessado em 08/05/2012.
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Castelar Pinheiro10. 
A discussão sobre taxa de juros e atuação do judiciário 

voltou a ganhar destaque com o recente ataque da Presidenta Dilma 
Roussef  aos juros praticados pelos bancos no Brasil, que mesmo após 
sucessivas reduções na taxa SELIC, mantém-se elevados. Segundo 
economistas, a baixa qualidade das garantias, as visões anticredor de 
juízes e a lentidão do processo judiciário acarretam inadimplência, 
o que gera um terço do spread11. Na mesma toada, o presidente da 
Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) afirmou que o que impede 
a redução da taxa de juros no Brasil é o aumento da inadimplência, 
sem as perspectivas de recuperação do crédito oferecido12.

Acima estão apenas algumas implicações entre direito e o 
papel que o mesmo exerce no cenário macroeconômico, mais discutido 
do que nunca no Brasil, mais por economistas do que por juristas, é 
verdade, mas com uma profusão cada vez maior de ensaios e artigos 
elaborados por juristas que perceberam a problemática relação entre 
aqueles dois campos do conhecimento. 

Não há dúvida de que o exercício do direito no Brasil impacta 
a economia. Por tal razão, é importante pensar o papel do direito em 
prol da criação de um adequado ambiente para o desenvolvimento do 
país, sem obviamente negligenciar o seu papel primordial de proteção 
de direitos e garantias fundamentais. 

Há ainda outro aspecto pelo qual Law and Economics merece, 
no mínimo, uma atenção maior dos julgadores brasileiros, que é o 
aprimoramento na técnica das decisões judiciais, trazendo mais 
coerência nos julgados, previsibilidade, celeridade e redução de custos.
10 PINHEIRO, Armando Castelar e CABRAL, Celia. Mercado de crédito no Brasil: o pa-
pel do judiciário e de outras instituições. Ensaios BNDES 9,1998. Disponível em: http://
www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhe-
cimento/ensaio/ensaio9.pdf  . 
11 Por que a taxa de juros não converge para níveis internacionais? Disponível em 
http://mailsondanobrega.com.br/blog/, acessado em 07/05/2012
12 Disponível em http://m.economia.uol.com.br/ultimas-noticias/2012/05/08/bancos-
criticam-pressao-de-dilma-por-juros-menores.htm,  acessado em 08/05/2012. 
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Como bem esclarece Richard Posner13, um dos mais 
importantes aspectos do estudo direito e economia é a aspiração de 
situar o estudo do direito em uma base científica, com uma teoria 
coerente, hipóteses deduzidas dessa teoria e comprovação empírica 
destas hipóteses. De tal maneira, o direito pode contar com uma 
sofisticada contribuição da ciência econômica para que juízes e 
aplicadores da lei possam escolher a solução judicial mais adequada 
para os propósitos aos quais as fontes legais se direcionam, deixando 
de lado a mera intuição e a incerteza que decorrem da interpretação 
de conceitos legais equívocos e ambíguos. Através da metodologia 
econômica, o julgador pode prever os efeitos da aplicação das regras 
jurídicas no comportamento das pessoas e avaliar se os efeitos 
previstos de fato aconteceram.  

Como alerta Bruno Salama14, enquanto o direito é verbal, 
a economia é matemática; enquanto o direito é hermenêutico, a 
economia é empírica; enquanto o direito aspira ser justo, a economia 
pretende ser científica. 

3 UMA VISÃO GERAL DO MOVIMENTO LAW AND 
ECONOMICS

Até o início dos anos 60, quando foram publicados os 
revolucionários trabalhos de Ronald Coase e Guido Calabrese, law and 
economics não era visto como um movimento capaz de abordar todas 
as áreas do direito, carecendo de instrumentos próprios e incapaz 
de estabelecer sua própria metodologia. A interação entre direito 
e economia até então era reservada a problemas de leis antitruste, 
direito tributário, agências reguladoras e a alguns tópicos relacionados 
aos chamados danos punitivos. A partir daí Law and economics tornou-

13 Ulen & Cooter, Op. cit.
14 SALAMA, Bruno M. Direito e Economia. In: RODRIGUEZ, José R. Fragmentos Para 
Um Dicionário Crítico de Direito e Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2011.
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se uma abordagem jurídica capaz de prover soluções para os mais 
variados ramos do direito, desde o direito de propriedade ao direito 
penal. 

Em “O Problema do Custo Social” o Professor Coase 
investiga que papel a mudança na atribuição de direitos pode 
ocupar na produção de custos externos para as partes, as chamadas 
externalidades, o que impede que aquelas atinjam um resultado 
eficiente que beneficie a ambas e à sociedade como um todo.

A tese fundamental de Coase propõe um determinado 
paradigma. Imagina-se um mundo em que as partes que se envolvem 
em um litígio têm perfeita informação sobre os elementos da contenda 
e os custos de transação15, para a resolução da disputa, são iguais a zero. 
Para Coase, atingida tal condição, independentemente de como decida 
a corte, as partes chegarão naturalmente a uma Exemplifica-se a tese 
de Coase com a seguinte hipótese: um agricultor e pecuarista possuem 
áreas contíguas de terra em que este último cria gado e aquele cultiva 
milho sem que haja uma cerca ou muro dividindo propriedades, 
embora o limite entre estas seja evidente. Assim, o gado fica livre para 
entrar na propriedade do agricultor, o que acaba acontecendo com 
certa frequência e culmina com a destruição da plantação do agricultor. 
Em termos econômicos diz-se que a atividade do pecuarista gera uma 
externalidade ao fazendeiro (prejuízo), uma vez que não era esperada 
por este último e causa-lhe uma despesa substancial. Coase propõe 
que o prejuízo pode ser reduzido por diversas maneiras, a depender 
da ação das partes, quais sejam, a construção de um muro, supervisão 
do gado, criar menos gado ou cultivar menos milho... negociação que 
beneficie a ambas. 

Qualquer das soluções aparenta ser dispendiosa para a 

15 Custos de transação, termo cunhado por Ronald Coase na obra The nature of  the firm é o 
custo em dinheiro ou tempo perdido que um comprador ou vendedor gastam no mercado, 
além do preço ou custo de produção, tendo em vista burocracias, dificuldades de acesso à 
informação (assimetrias), impostos, inseguranças e falta de garantias
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parte que estiver disposta a empreendê-la. É possível também que o 
pecuarista e o agricultor negociem para decidir quem deve suportar 
os custos do prejuízo. 

No entanto, é possível que se a lei for aplicada e a 
responsabilidade for assinalada ao pecuarista, o agricultor possa 
recuperar a sua perda e, por conseguinte, o pecuarista será obrigado 
a internalizar o custo externo que produz. De outro lado, a solução 
legal pode ser inversa, a responsabilidade pode ser imposta ao 
agricultor, devendo este responsabilizar-se por manter o gado fora 
de sua propriedade. A questão posta por Coase é: qual desfecho legal 
é melhor em termos de eficiência? A responsabilidade deveria ser 
assinalada ao agricultor ou ao pecuarista?

A solução apresentada por Coase é que, tendo as partes 
perfeito conhecimento dos fatos que envolvem a disputa e sendo zero 
os custos de transação, é indiferente para quem o juiz ou tribunal 
assinalará responsabilidade. Uma observação merece ser feita a essa 
altura. A busca de Coase era por uma solução judicial eficiente em 
termos econômicos, em que houvesse benefício para as duas partes 
e, em última análise, com maximização da riqueza para a sociedade. 
Por tal motivo, nessa investigação, Coase não se prende a regras de 
justiça ou equidade, focando, ao invés, aqueles postulados de natureza 
econômica como forma de encontrar decisões judiciais mais sólidas.

Se o gado invadir a terra do agricultor e destruir a plantação, 
é altamente provável que uma regra baseada em princípios de justiça 
obrigue o fazendeiro a pagar danos sobre o prejuízo. Isso significa 
que o pecuarista será incentivado a construir um muro ou cerca para 
eximir-se de responsabilização. Ocorre que tal regra pode se mostrar 
ineficiente se o pecuarista tiver um custo muito maior para construir 
a cerca em volta de sua propriedade do que se o agricultor tiver de 
construí-la (a cerca) apenas ao redor de sua plantação. Presumamos 
que para construir e manter uma cerca por ano custe o valor $500 
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para o fazendeiro e $750 para o pecuarista. Sem a cerca, a invasão 
custaria $1000 para o agricultor, correspondente ao prejuízo advindo 
da destruição da plantação. 

A prevalecer a regra baseada em um princípio de equidade 
(ou justiça), o pecuarista economizaria $250 diante de sua obrigação de 
construir a cerca em face do custo de $1000 a que seria judicialmente 
obrigado pelo prejuízo causado ao agricultor. De outro lado, no caso 
de um julgamento contra o agricultor, este teria um benefício de $500 
para não ser responsabilizado e para não ter que arcar com o próprio 
prejuízo, no valor de $1000. Consequentemente pode-se afirmar que 
a primeira regra, a que assinala responsabilidade ao pecuarista, é a 
regra ineficiente, porque menos riqueza social é produzida, afinal a 
economia de $500 é maior que a economia de $250. 

No entanto, a solução ineficiente produzida pelo julgado 
pode se revelar aparente se o pecuarista e o fazendeiro negociarem 
com baixos custos de transação, com o propósito de alcançarem uma 
saída que seja vantajosa para ambos. De tal sorte, embora a regra 
dominante para esse tipo de contenda imponha responsabilidade sobre 
o fazendeiro, as partes podem ajustar diferentemente e contratar para 
que a cerca seja construída ao redor da plantação, com o pecuarista 
pagando o montante equivalente ao custo que o agricultor terá, mais 
parte do excedente que será gerado pela economia de construir a 
cerca a um menor custo. Em números isso significa que o pecuarista 
pode pagar ao agricultor os $500 para construção da cerca ao redor 
da plantação de milho, mais parte do excedente gerado pela economia. 
Considerando que a economia é de $250 ($750-$500), os contendores 
podem acordar em repartir o excedente em partes iguais, no caso o 
valor de $125. Concluído o acordo, ambas as partes estarão em melhor 
situação, em benefício mútuo, independentemente da regra que regula 
a hipótese16.

16 COOTER & ULEN, op. cit. 
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Com efeito, Coase acredita que dadas certas circunstâncias, 
custos zero de transação e perfeita simetria de informações, pessoas 
racionais podem sempre negociar e concordar com o melhor desfecho 
para ambas, independentemente de qual seja o remédio jurídico.

O teorema de Coase não só indica que as partes atingirão 
um acordo que as favoreça naquelas circunstâncias, independente 
da regra escolhida pela corte. Tão importante quanto essa conclusão 
foi a verificação de que, quando os custos de transação forem altos, 
o julgador deverá optar por uma regra que reduza aqueles custos, 
induzindo a negociação entre as partes ou influenciando futuros 
comportamentos para casos correlatos.

Imaginemos ainda, na hipótese narrada acima, que as partes 
tivessem custos de transação elevados para chegar a um acordo. Estes 
custos poderiam ser representados simplesmente pela dificuldade 
na comunicação entre ambas, o que poderia ocorrer, por exemplo, 
quando uma das partes é uma associação ou um conjunto residencial. 
Como deveria a Corte intervir para oferecer uma solução eficiente, 
com ganhos para todos e indução de comportamentos eficientes para 
o futuro diante de fatos semelhantes? 

No caso Boomer v. Atlantic Cement Co., sempre citado por 
estudiosos do law and economics nos Estados Unidos, o réu Atlantic 
Cement Co. operava uma grande fábrica de cimento e moradores da 
vizinhança reclamavam de barulho, sujeira e fumaça produzidos pela 
fábrica, que além do incômodo, haviam diminuído o valor de mercado 
das casas. Ajuizada a ação pelos moradores, a Corte afirmou que de 
fato havia um distúrbio (nuisance, na common law) e um dano causado 
pela ação da fábrica, concedendo a reparação devida, mas negando 
medida de injunção que impedisse o funcionamento da companhia. A 
Corte entendeu que dada a disparidade nas conseqüências econômicas 
do distúrbio causado e a medida injuntiva que impedisse a fábrica 
de operar, haveria uma grande perda econômica para a sociedade. 
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Afinal, a fábrica produzia empregos, pagava tributos e movimentava 
fortemente a economia local, sendo sua atividade extremamente útil 
economicamente.

Tradicionalmente, a regra para tais casos afirmava que 
onde houvesse um distúrbio de vizinhança, com prejuízo substancial 
para a outra parte, levando-se em consideração quem havia chegado 
primeiramente à área, bem como as peculiaridades desta, uma medida 
cominatória, proibindo a atividade de alto impacto deveria ser 
concedida. 

Todavia, em Boomer a Corte levou em consideração a 
importância da atividade econômica exercida pela fábrica, mas 
reconheceu que a mesma externalizava parte do ônus para os 
moradores. A Corte então obrigou a fábrica a pagar aos residentes 
da área adjacente uma contínua compensação (damages) equivalente 
à perda do valor de mercado sofrida pelas casas com a atividade 
empreendida pela fábrica. O julgado considerou que as partes e a 
sociedade como um todo seriam beneficiadas a partir da decisão, 
além de julgar que ao obrigar a fábrica a internalizar parte dos custos 
referentes ao distúrbio, o empreendimento seria induzido a buscar 
novas tecnologias capazes de reduzir os danos gerados.

Uma das idéias fundamentais da análise econômica 
repousa no fato de que quando as pessoas são confrontadas com 
interesses em conflito e há barreiras para uma negociação privada, 
impedindo-as de um acordo, o papel do direito é fundamental para 
alocar recursos eficientemente. Richard Posner17, um dos grandes 
nomes do movimento, ao comentar a amplitude que law and economics 
passou a desempenhar na teoria do direito, afirmou tratar-se de uma 
perspectiva revolucionária para a avaliação de um número ilimitado de 
problemas sociais e jurídicos e que a relevância das contribuições que 

17 POSNER, A. Richard; PARISI, Francesco.  Law and Economics: An Introduction. In Law and 
Economics volume 1. Edward Elgar Publishing Limited. Lyme, New Hampshire. 1997. p.18.
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vieram complementar a análise de Coase, vão muito além do campo 
específico dos direitos de propriedade e externalidades, oferecendo 
um arcabouço metodológico que se mostrou capaz de solucionar uma 
série de temas no campo do direito. 

No Brasil, a análise econômica do direito poderia ser usada 
da mesma forma que nos Estados Unidos, para revisitar uma série de 
controvérsias jurídicas sob a perspectiva da microeconomia, podendo 
citar-se, de imediato, problemas relativos a direitos de propriedade; 
danos morais com caráter punitivo; o problema da entrega de 
medicamentos nas ações de prestação de saúde; violação de contratos e 
os remédios jurídicos adequados; regras eficientes de responsabilidade 
nos delitos cíveis; a necessidade da sanção penal ou o seu montante 
ideal para deter crimes, além de inúmeros outros aspectos.

Sobre o direito penal, por exemplo, área que aparentemente 
estaria imune às inflexões da economia no direito, Professor Gary 
Becker da Universidade de Chicago e prêmio Nobel, em um artigo 
muito famoso, afirma que criminosos agem exatamente como 
consumidores racionais. Quando decidem sobre o cometimento de um 
crime, eles antecipam custos e benefícios e se comportam de acordo 
com a avaliação feita. Então, o direito deveria ajustar suas sanções 
para prever a resposta dos infratores de acordo com as vantagens que 
poderiam ser auferidas com o crime visado. 18 

Economistas presumem que as pessoas respondem a 
estímulos, preços, por exemplo. Igualmente, o direito teria um poderoso 
instrumento para predizer e incentivar o comportamento humano: as 
sanções. Sob tal perspectiva, as pessoas responderiam às sanções assim 
como respondem a preços. Preços podem ser usados para encorajar 
ou desencorajar transações e, assim, as sanções poderiam ser impostas 
para legitimar objetivos ou para deter determinadas condutas.

18 BECKER, Gary. Crime and Punishment: an economic approach. Disponível em  
http://www.ww.uni-magdeburg.de/bizecon/material/becker.1968.pdf. Acesso em Mar. 03, 
2012. 
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Para isso, a abordagem econômica do direito equiparia a 
ciência jurídica com técnicas próprias da teoria econômica, como 
estatística e econometria, com o propósito de avaliar corretamente 
se as finalidades pretendidas com a criação da norma foram de fato 
alcançadas. 

A compreensão de certos conceitos mostra-se fundamental 
para uma assimilação introdutória sobre o tema. A idéia de eficiência, 
por exemplo, ocupa um papel de destaque na análise econômica, de 
maneira que deveria ser acrescentada aos objetivos tradicionais do 
direito, assim como justiça e equidade. Eficiência é um valor, uma 
estratégia conduzida por pessoas racionais para atingir um resultado 
ao custo mais baixo possível. É possível dizer, por exemplo, que na 
responsabilidade civil decorrente de trânsito, é necessário encontrar 
uma regra que induza motoristas e pedestres a comportarem-se com 
o máximo de prudência uns com os outros, de uma maneira eficiente 
sem gerar custos desnecessários para a sociedade. Ainda no campo 
da responsabilidade civil, é possível dizer que a eficiência pode ser 
utilizada para avaliar qual é o standard ótimo (ideal) de cuidado que deve 
o profissional da área da saúde exercer a fim de gerar uma conduta 
prudente para com o paciente, sem onerar de forma excessiva todo o 
sistema de saúde.

Igualmente, a idéia de maximização de riqueza e a teoria 
da escolha racional revelam-se de extrema importância em law and 
economics. Economistas acreditam que as pessoas agem racionalmente 
para maximizar suas próprias necessidades pessoais. É preciso 
ressaltar que o conceito de riqueza em economia é amplo o suficiente 
para compreender aspectos materiais e imateriais da vida, tais quais, 
trabalho, família e lazer. Riqueza, em economia, não significa apenas 
dinheiro, apesar de estar diretamente relacionado a este instrumento, 
pois o mesmo confere uma forma concreta e racional de medi-la e é 
dessa forma empregado na metodologia econômica. A abordagem 
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econômica do direito é largamente baseada no fato de que a ação 
humana é previsível especialmente quando as pessoas precisam 
maximizar suas utilidades, diante da escassez de recursos.

Os estudiosos do law and economics acreditam que o aplicador 
do direito ao fazer uso de critérios de eficiência e da teoria da escolha 
racional, pode chegar a resultados mais satisfatórios do ponto de vista 
social do que através de uma interpretação baseada em critérios de 
justiça distributiva, normalmente informados por sensos individuais 
e intuitivos de justiça. Economistas creem que critérios distributivos 
são ineficazes e duvidosos, uma vez que juízes não teriam condições 
de avaliar adequadamente a correção que deve ser feita, distribuindo 
de forma inadequada riqueza social, o que deveria ocorrer, ao invés, 
no cenário político, sobretudo com o uso de instrumentos de política 
tributária. Ademais, este uso do direito pode se mostrar ineficiente e 
criar outro problema, pois é possível que a aplicação da regra jurídica 
com fins distributivos, impondo maiores custos sobre uma grande 
empresa, por exemplo, sirva apenas para que esta repasse os custos 
para o consumidor. 

Outra vertente do law and economics, capitaneada pelos juristas 
da faculdade de direito de Yale, como Guido Calabresi, postula que 
o direito deve fazer uso da economia para a formulação de políticas 
judiciais que minimizem o necessário custo dos acidentes na sociedade 
moderna 19. De acordo com a visão desta escola, a disciplina direito 
e economia - guiada pelos vetores eficiência, equidade e justiça – 
teria como objetivo definir a justificativa econômica da ação pública, 
analisar de modo realista as instituições jurídicas e burocráticas e 
definir papéis úteis para os tribunais dentro dos sistemas modernos de 
formulação de políticas públicas. A escola de New Haven compartilha 
com a de Chicago a metodologia individualista, mas distingue-se na 

19 CALABRESI, Guido. The cost of  the accidents: a legal and economic analysis.  
Cambridge: Harvard University Press
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medida em que “aceita mais claramente a intervenção do Estado para 
resolver situações que identifica como falhas de mercado” 20.

O movimento enfrenta críticas mesmo dentro dos Estados 
Unidos, sob o argumento de tornar maximização de riquezas e 
eficiência objetivos do direito, o que não se coadunaria com os 
propósitos (valores) tradicionais da ciência jurídica21. Ademais, law and 
economics parte da premissa de que os comportamentos são previsíveis, 
empregando para tanto a teoria econômica da escolha racional, 
desconsiderando os reais desejos e necessidades das pessoas no caso 
concreto, que podem não corresponder às previsões feitas pelos 
economistas. Tais críticas deram origem a um viés de estudo dentro 
da própria análise econômica do direito, denominado de behavioral law 
and economics ou direito e economia comportamental.

De fato, a abordagem econômica do direito não deve ter a 
pretensão de possuir respostas definitivas para todos os problemas 
jurídicos atuais, superestimando suas potenciais contribuições e 
subestimando seus limites. O próprio Richard Posner reviu uma série 
de conceitos e tem sido cada vez mais pragmático com a idéia de 
eficiência, considerando que este não deve ser o único critério de decisão 
judicial, devendo aliar-se também a critérios de justiça e razoabilidade. 
Isso não significa, no entanto, que a presente interdisciplinaridade 
entre direito e economia não possa oferecer relevantes subsídios para 
a prática judicial e acarretar o enriquecimento das opções de que 
precisa dispor o julgador, oferecendo novas ferramentas conceituais e 
abrindo novos caminhos para a pesquisa em direito.

Law and Economics enfoca a interação entre esses dois 
campos das ciências sociais, com o propósito de prever como as 
pessoas comportar-se-ão frente a estímulos e incentivos gerados pela 

20 SALAMA, op. cit
21 Em um artigo intitulado Is wealth a value?, Ronald Dworkin afirma que a nova perspectiva 
preocupa-se com a questão da maximização da riqueza, sem antes resolver o problema da 
atribuição inicial de direitos.
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aplicação das normas jurídicas, e quais serão as conseqüências sociais 
e econômicas advindas da escolha de uma determinada forma de 
interpretar a regra de direito. O direito, especialmente o Judiciário, à 
luz desse esclarecimento poderá encontrar formas seguras e coerentes 
de interpretação judicial e avaliar o quanto está disposto a promover 
trade-offs, isto é, escolhas dramáticas, entre uma interpretação jurídica 
mais voltada à justiça corretiva e uma aplicação do direito de cunho 
eminentemente consequencialista, com a perspectiva de aproximar 
direito de políticas públicas destinadas a maximizar riquezas e a 
promover o crescimento econômico e social.

4 CONCLUSÃO

O presente artigo fez uma síntese análise introdutória 
da análise econômica do direito, abordagem que se espalhou pelas 
universidades americanas e mostrou-se bastante influencial nos 
tribunais daquele país, apesar de ser um assunto praticamente 
desconhecido no Brasil.

Law and economics empreende uma interdisciplinaridade entre 
direito e economia, provendo o direito com metodologia, objetivos 
e princípios próprios da ciência econômica, com o propósito de dar 
mais cientificidade à prática judicial, prevendo comportamentos e 
analisando os impactos sociais e econômicos que as decisões judiciais 
podem causar na sociedade e, assim, aproximar o direito, de políticas 
públicas destinadas à geração de um ambiente propício à maximização 
de riquezas sociais e a uma sociedade mais eficientemente organizada. 

O estudo em questão requer o domínio de uma série de 
conceitos e métodos em economia, como a teoria da escolha racional, 
equilíbrio de mercado, eficiência, teoria do jogo, risco e incerteza, entre 
outros aspectos. Vimos ainda que dentro da escola chamada law and 
economics há outras vertentes, como a apresentada pela escola de Yale e 
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que surgiram diversas críticas contra o pensamento economicista do 
direito.

Todavia, os estudos em law and economics merecem no mínimo 
uma atenção especial dos juristas brasileiros, mesmo porque juízes 
frequentemente intervém em temas com repercussão econômica 
sem dispor de qualquer entendimento sobre a área em questão. 
Esta interação pode mostrar-se valiosa para dar mais legitimidade às 
técnicas de decisão judicial e para analisar o papel das instituições 
judiciais na determinação do ritmo e na forma do desenvolvimento 
econômico do país, beneficiando toda a sociedade.
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A PARTICIPAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
MARANHÃO NA  IMPLEMENTAÇÃO DA PROTEÇÃO 
SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS: 
o trabalho social da casa da criança menino Jesus

 Joina Renata Madeira Marinho 1

Meire Márcia Alves Ferreira 2

RESUMO

O presente artigo faz um registro da participação do Tribunal 
de Justiça do Maranhão na implementação da política de proteção social 
especial de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS, ao desenvolver um trabalho de acolhimento institucional de 
crianças de 0 a 4 anos de idade, que tiveram seus direitos violados pelo 
abandono,  abuso e exploração sexual, maus tratos, e outros. Mostra 
que esta acolhida provisória prevê a realização de várias atividades 
de caráter político pedagógico, enquanto estas crianças esperam pela 
solução de sua situação jurídica, que pode se dá pelo retorno à vida 
familiar e comunitária e/ou a colocação em família substituta na 
forma de adoção. Tem como objetivo mostrar a contribuição da Corte 
Maranhense quanto ao trato dessa questão social no que diz respeito a 
proteção integral de crianças, mostrando assim a  sua responsabilidade 
social que se traduz na garantia dos direitos e na aplicabilidade das leis. 
No primeiro momento, verifica-se como surgiu o interesse de se fazer 
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um registro sobre essa atividade especial do TJ/MA, o surgimento 
do  SUAS e a Política de Assistência Social com suas proteções sociais 
afiançadas, seguida do Histórico da Casa da Criança Menino Jesus e 
das ações nela desenvolvidas. Será concluído, mostrando a relevância 
deste trabalho realizado pelo judiciário maranhense e seu impacto na 
realidade social na qual está inserida.

Palavras- chave: Proteção Social. Acolhimento. Garantia de Direitos.

1 INTRODUÇÃO

A idéia de escrever um artigo sobre a participação do Tribunal 
de Justiça  do Maranhão na implementação da Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade no Sistema Único de Assistência Social - SUAS 
deu-se pelo motivo desta atividade especial ser desenvolvida pelo 
judiciário maranhense e ter completando no ano de dois mil e doze 
quinze anos de existência, com a fundação da Casa da Criança Menino 
Jesus. Durante esses quinze anos de fundação, a casa da Criança Menino 
Jesus, já acolheu 278 crianças, na idade de 0 a 4 anos e sem dúvida, 
vem prestando um serviço diferenciado no acolhimento institucional, 
medida essa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 
art, 92 que diz: 

As entidades que desenvolvam programas de 
acolhimento familiar ou institucional deverão adotar 
os seguintes princípios: I - preservação dos vínculos 
familiares e promoção da reintegração familiar;
II - integração em família substituta, quando esgotados 
os recursos de manutenção na família natural ou 
extensa;
III - atendimento personalizado e em pequenos 
grupos.
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Pensando nisso, surgiu a questão: Por que não falar da 
experiência dessa medida cautelar de acolhimento, prestado pela corte 
maranhense, haja vista, que é a única corte no país, que desenvolve esse 
tipo de proteção especial, com crianças que de alguma forma tiveram 
seus direitos negados ou rompidos e que podem tê-los amenizados e 
resguardados de forma integral, enquanto esperam por uma decisão 
judicial para terem um destino melhor?

    Assim, levando em consideração esse relevante papel 
desempenhado pelo  Judiciário Maranhense, resolvemos divulgá-
lo em forma de artigo, falando sobre a sua participação  dentro do 
SUAS, assim como suas proteções afiançadas e como estas vem sendo 
implementadas na atividade de acolhimento institucional na Casa da 
Criança Menino Jesus. Para tanto, fizemos um breve histórico sobre 
à Casa da Criança e as ações nela desenvolvidas, mostrando como 
resultado o número de crianças atendidas, e seus respectivos destinos. 
O registro dessa atividade especial deu-se pela coleta de dados dos 
atendimentos realizados e por pesquisa bibliográfica.

2 O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E OS 
DISPOSITIVOS LEGAIS

O reordenamento jurídico brasileiro cujo ápice foi a 
Constituição Federal de 1988 possibilitou uma nova configuração 
para as políticas sociais em especial a política de assistência social 
que passou a ser considerada direito do cidadão e dever do Estado. 
Conforme estabelecido no artigo 203 e 204 da Carta Magna que criou 
as condições para a criação de uma Lei específica – a Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS; Lei 8.742/93 que regulamenta a assistência 
social como política pública, define os princípios, objetivos e diretrizes 
dessa política integrante do tripé da seguridade social direcionada 
àqueles que dela necessitam. 
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Destaca-se no artigo 203 da referida Constituição:

A assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição a 
seguridade social, e tem por objetivos:
 I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice; 
II - O amparo às crianças e adolescentes carentes; 
II - A promoção da integração ao mercado de 
trabalhoIV - A habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; 
V - A garantia de um salário mínimo de benefício 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 
que comprove não possuir meios  de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a Lei.

Esta política universal que tem como público aqueles que 
dela necessitam, tem como princípio a primazia do Estado na sua 
condução, bem como, que ela seja priorizada em relação aos aspectos 
econômicos, e dessa forma ela é regida por normas que dispõe sobre 
os elementos necessários à gestão e execução das ações dessa política. 
Dentro desta normativa destaca-se a Norma Operacional Básica 
do ano de 2004 – reformulada em 2005, cujo conteúdo expressa 
a consolidação do  SUAS, o qual conjuga um conjunto de ações e 
estratégias dos poderes públicos no exercício da assistência social 
como política pública garantidora dos direitos sócioassistenciais.

O SUAS é um sistema que oferece um conjunto de 
serviços, programas, projetos e benefícios, ou seja, um conjunto de 
ações que concretizam as funções da assistência social – a proteção 
social básica e especial, a vigilância social e a defesa os direitos sócio 
assistenciais, para tanto, fundamenta-se nos princípios da Política 
Nacional de Assistência Social – PNAS/NOB/2005. Dentro deste 
contexto o SUAS apresenta as seguranças que devem ser garantidas 
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pelas proteções afiançadas: segurança de acolhida, segurança social de 
renda, segurança do convívio familiar e comunitário. Além delas, o 
SUAS afirma também a garantia da segurança do desenvolvimento da 
autonomia individual, familiar, social e da segurança de sobrevivência 
a riscos e circunstâncias.

 
3 A PNAS E AS PROTEÇÕES SOCIAIS AFIANÇADAS: 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS conforme 
os dispositivos contidos na Norma Operacional Básica – NOB/2005 
instituiu que as proteções sociais são hierarquizadas de acordo com 
as complexidades de vulnerabilidades, riscos e conseqüências as 
quais estão submetidos os destinatários dessa política.  Dessa forma 
conceitua o SUAS como “um sistema público não contributivo, 
descentralizado e participativo que tem por função a gestão do 
conteúdo específico da assistência social no campo da proteção 
social brasileira” (NOB/ 2005) e destaca ainda que a proteção social 
básica tem como objetivo prevenir as situações de risco por meio 
do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários. Destina-se aos segmentos da 
população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrentes 
da pobreza, ausência de renda, fragilização dos vínculos afetivos – 
relacionais e de pertencimento social (PNAS/2005). Esta política 
está voltada para o trabalho com famílias e indivíduos no sentido 
de desenvolver potencialidades, fortalecer vínculos e prevenir 
as situações de riscos sociais e violações dos direitos legalmente 
constituídos, a mesma é desenvolvida nos Centros de Referência da 
Assistência Social – CRAS, onde se busca prevenir à exploração do 
trabalho infantil, a ruptura de vínculos familiares e comunitários, a 
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violência doméstica e familiar, o uso de drogas, o abuso e exploração 
sexual de crianças e adolescentes, a violação aos direitos dos idosos e 
pessoas com deficiência, entre outros, com centralidade na família, na 
totalidade de seus membros.

 É importante registrar que essa busca da centralidade da 
família presente no  SUAS   está fundamentado no conceito que a 
própria NOB/2005 apresenta de família: [...] Núcleo afetivo, vinculada 
por laços consangüíneos, de aliança ou afinidade, onde os vínculos 
circunscrevem obrigações recíprocas e mútuas, organizadas em torno 
de relações de geração e de gênero. (NOB, p. 17)

Este conceito traz em sua base, a concepção de que todas as 
outras necessidades e públicos da assistência social estão,  de alguma 
maneira, vinculados à família, quer seja no momento de utilização dos 
programas, projetos e serviços da Assistência, quer seja, no início do 
ciclo que gera a necessidade do indivíduo vir a ser alvo da atenção 
da política. A família é o núcleo social básico de acolhida, convívio, 
autonomia, sustentabilidade e protagonismo social. (NOB/05, p. 17).

Portanto, ao reconhecer e defender a centralidade familiar 
como princípio, a NOB aponta o trabalho junto à família como 
possibilidade de atuação integral e não fragmentada, visto que, que 
no geral, os usuários dos programas, projetos, serviços e benefícios da 
assistência social, têm necessidades em diferentes áreas da vida social, 
bem como, nas diferentes faixas etárias, atingindo, portanto, toda a 
família e não apenas um de seus membros.

De acordo com o SUAS a proteção social especial é 
constituída por um conjunto de ações sócio assistenciais a famílias 
que se encontram em situação de risco social e pessoal por ocorrência 
de, entre outras causas, abandono familiar, maus tratos, físicos e/ou 
psíquicos, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, uso de 
substâncias entorpecentes, cumprimento de medidas sócio educativas, 
situação de rua, trabalho infantil. Neste formato a proteção social 
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está organizada em proteção social de média e alta complexidade. As 
ações de média complexidade estão voltadas para o enfrentamento 
às situações de violação dos direitos que acontecem no interior da 
família, entretanto, embora estas violações estejam presentes os 
vínculos familiares ainda não foram rompidos, como exemplos dessa 
proteção têm-se o enfrentamento ao trabalho infantil, a violência 
doméstica, e todas e quaisquer formas de exploração e abuso à criança 
e adolescente, violação aos direitos do idoso, da mulher, da pessoa 
com deficiência entre outros. 

O SUAS também estabelece a proteção social especial de alta 
complexidade que é desenvolvida quando além da violação aos direitos 
legalmente constituídos consolida-se também a ruptura e a quebra dos 
vínculos familiares e comunitários. É uma proteção que se materializa 
quando os sujeitos e indivíduos não tem mais nenhuma referência 
e vivenciam o abandono da própria  família. Dentro deste contexto 
inserem-se os abrigos para idosos que são vítimas do abandono por 
parte de seus familiares, instituições de acolhimento para crianças e 
adolescentes vítimas de abandono familiar, maus tratos, negligência 
e exploração até que sua situação jurídica, seja definida pela justiça, 
quer seja o retorno para família parental ou colocação em família 
substituta através da adoção. É uma forma de proteção que exige um 
serviço bem mais complexo em razão da necessidade do atendimento 
integral que envolve moradia, vestuário, alimentação e todos os 
elementos necessários para garantir o enfrentamento à situação de 
vulnerabilidade social e violação de direitos vivenciada pelos sujeitos.

É dentro deste contexto de garantia dos direitos sócio 
assistenciais e da materialização da proteção social especial de alta 
complexidade norteada pelo SUAS que se insere a Casa da Criança 
Menino Jesus como uma ação do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão.
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4 HISTÓRICO CASA DA CRIANÇA 

Tendo em vista o que preceitua o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, - ECA em seu art.4º, que:

É dever da família, da comunidade, da sociedade 
em geral e do poder público assegurar com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Diante do diagnóstico feito junto aos órgãos de proteção 
à Criança e ao Adolescente do Estado do Maranhão, onde fora 
constatada a precariedade dos serviços públicos prestados pelas 
entidades de atendimento que mantinham programas de acolhimento 
institucional para crianças em situação de risco social, que a Justiça da 
Infância e da Juventude do poder judiciário, representada pela então 
juíza titular Cleonice Silva Freire, ora Desembargadora, propôs um 
projeto voltado para o atendimento da grande demanda existente de 
crianças de 0 a 4 anos de idade, vítimas de abandono, e maus tratos, 
propondo, portanto, a criação de uma instituição que pudesse abrigá-
las,  garantindo-lhes acolhida, proteção e cuidados específicos, ficando 
sob a tutela do Estado aguardando provisoriamente que sua situação 
jurídica  fosse resolvida. 

Dessa forma, a Corte da Justiça Maranhense, aprovou o 
projeto que teve como resultado a implantação e inauguração da Casa 
da Criança Menino Jesus em 08 de dezembro de 1997 trazendo uma 
modalidade de intervenção inovadora no trato com as crianças com 
histórico de abandono e/ou maus tratos na perspectiva da garantia de 
direitos e do enfrentamento a suas violaçõesbaseados no ECA. 

Hoje aos quinze anos a Casa da Criança tem causado impacto 
significativo na sociedade maranhense por ter acolhido crianças e 
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garantido a elas dignidade respeito e o exercício da cidadania a estes 
pequeninos sujeitos sociais que perpassaram por uma conjuntura 
história, marcada pela violação de direitos legalmente constituídos, 
seja pela negação, ou pela não aplicação desses direitos ao longo de 
suas histórias de vida na concretude do cotidiano.

4.1 Ações desenvolvidas na Casa da Criança Menino Jesus.

O Tribunal de Justiça do Maranhão é a única Corte de Justiça 
do país a manter um serviço de acolhimento institucional de crianças, 
inserindo-se assim como executor da Proteção Especial de Alta 
Complexidade conforme dispõe o SUAS, ato que apesar de não ser 
uma atividade afim do judiciário  o enobrece sobremaneira e demonstra 
a sua relevante e notável responsabilidade social e contribuição não só 
na aplicabilidade da lei e da justiça mas na execução de serviços sócio-
assistenciais complexos que pela sua magnitude  e importância têm 
impactado socialmente a sociedade maranhense no decurso de quinze 
anos.

Vinculada diretamente à Presidência, tendo como órgão 
mantenedor o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a Casa 
da Criança Menino Jesus possui uma equipe técnica composta por 
assistentes sociais, profissional de saúde, psicóloga, cuidadores sociais 
(terceirizados) entre outros, que realizam um serviço multidisciplinar 
cujo objetivo é oferecer a estas crianças, socialmente desassistidas, 
assistência social com ações que garantam seus direitos enquanto 
sujeitos em formação, cabendo à equipe técnica garantir-lhes um 
atendimento diferenciado, a partir de uma intervenção que promova o 
desenvolvimento físico, motor, cognitivo, afetivo e social das mesmas, 
preparando-as conforme estabelece o ECA em seu artigo 92: para o 
retorno familiar ou colocação em família substitua através da adoção. 
Para tanto a Casa da criança Menino Jesus tem preconizado o seu 
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trabalho em três objetivos principais: acolher, cuidar e proteger.
Conforme foi pensado em seu projeto inicial, no que diz 

respeito ao acolhimento das crianças a Casa da Criança através de sua 
equipe tem planejado e executado ações que promovam uma acolhida 
calorosa e receptiva a este infantis, oferecendo-lhes um espaço 
aconchegante, recebendo com afetividade e respeitando a sua situação 
peculiar de pessoa em desenvolvimento. Nesta acolhida leva-se em 
consideração a história de vida e a individualidade de casa criança e 
busca-se conjuntamente com outras políticas intersetoriais promover o 
seu bem está físico e social neste novo ambiente, canalizando esforços 
através de um conjunto articulado de ações e atitudes em parceria 
com demais órgãos integrantes do sistema de garantia de direito 
como Juizado da Infância e Juventude, Ministério Público, Defensoria 
Pública e Conselhos Tutelares para que o acolhimento das crianças 
seja o mais provisório possível considerando que a legislação em vigor 
determina que a medida de abrigo seja aplicada de forma excepcional 
e provisória, devendo ser utilizada como forma de transição para 
colocação em família substituta, quando esgotados os recursos para 
reinserção na família de origem. 

Tendo como foco prioritário o atendimento personalizado 
e individualizado, às crianças acolhidas a Casa da Criança Menino 
Jesus, realiza-se as seguintes atividades como um serviço de ação 
continuada: atendimento social e psicológico, visitas domiciliares 
às famílias com elaboração de estudo social com vistas a contribuir 
com a decisão da justiça pelo retorno familiar ou adoção, visitas aos 
egressos da instituição, visitas institucionais da rede de proteção para 
firmar parcerias, elaboração de projetos específicos como o Projeto 
de Pactuação de Parcerias com pessoa física e jurídica, atividades 
lúdicas e pedagógicas, passeios em parques, shoppings, cinema, teatro, 
atividades esportivas, comemoração de datas festivas como dia das 
crianças, páscoa, natal entre outros.  Associado a tudo isso estas 
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crianças são inseridas no acompanhamento dos serviços de saúde, 
educação e lazer que visam ampliar o acesso aos bens e serviços dos 
quais elas necessitam como cidadãos portadores de direitos.

É importante, pois, destacar que as crianças institucionalmente 
acolhidas, embora sejam protegidas e atendidas em suas necessidades, 
a Casa da Criança através de sua equipe canaliza esforços para que 
as mesmas não tardem a ser inseridas no interior de uma família, 
seja a sua família parental, ou família substituta através da adoção, 
pois como destaca a Mônica  Cuneo3 por mais que a instituição de 
acolhimento crie uma atmosfera de ambiência familiar artificialmente 
criada, não é o suficiente para a criança, pois “o convívio mais 
afetuoso e personalizado, a atenção individualizada, a intimidade e 
a cumplicidade são características próprias da relação familiar que a 
criança necessita como ser em desenvolvimento”. Somente a família 
fornece ao indivíduo as ferramentas necessárias para se desenvolver 
com plenitude e aguçar e desenvolver a sua humanidade.

É importante registrar que nestes quinze anos de fundação 
e trajetória marcada pelo ideal de inserir estas crianças como sujeitos 
sociais que podem ter uma história de vida redefinida a partir 
da garantia aos direitos sócio-assistenciais, sobretudo, o direito à 
convivência familiar e comunitária a Casa da Criança Menino Jesus, 
conforme o último levantamento feito correspondente até agosto de 
2012, a instituição já contabilizou atendimento a 278 infantis, sendo 
que destas crianças 164 são do sexo masculino e 114 do sexo feminino. 
Conforme os dados levantados das crianças acolhidas pela casa, 175 
sofreram abandono da família biológica, 72 sofreram maus tratos e 31 
sofreram outras violações, como abuso sexual e negligência. 

Considerando o que está disposto no artigo 92 do ECA 
que dispõe sofre as funções do serviço de acolhimento institucional, 
registra-se que das 278 crianças atendidas na Casa da Criança até agosto 

3 Promotora de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
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de 2012,  90 delas retornaram para a família parental,150 tiveram como 
desfecho a adoção nacional e 23 foram encaminhadas para adoção 
internacional (devido  não terem encontrado pretendentes a adoção 
no próprio país). Permanecem acolhidas atualmente na instituição 24 
crianças que aguardam a decisão da justiça sobre o destino de suas 
vidas.

5 CONCLUSÃO

 De um modo geral, considerando o atual contexto sócio-
histórico, ainda muito há se fazer em relação à garantia efetiva dos 
direitos de nossas crianças e adolescentes preconizados no ECA, em 
especial o direito à convivência familiar e comunitária. Entretanto, 
quando se tem no âmbito da sociedade projetos inovadores que se 
sobressaem a exemplo do projeto da Casa da Criança Menino Jesus, 
que o Judiciário Maranhense abraçou e tem mantido até hoje, os sonhos 
e as utopias de quem almeja uma sociedade melhor, se renovam e se 
fortalecem, pois investir em nossas crianças hoje, é esperar que no 
amanhã se tenha na sociedade seres sociais que vão dar continuidade 
a ações como esta, que a princípio parecem pequenas mas assumem 
uma grandiosidade sem limites no âmbito social, medida que contribui 
com a mudança social e a construção de novas histórias de vidas, 
sobretudo, com a participação de uma Corte de Justiça que está 
fazendo a sua parte neste universo  de necessidades se outras tantas 
instituições tiverem iniciativas tão nobres quanto esta do Tribunal de 
Justiça do Maranhão, transformaremos num período bem próximo, 
sonhos e utopias em realidades, contribuindo na construção de uma 
sociedade melhor e mais digna para as gerações futuras onde crianças 
e adolescentes possam usufruir do progresso social e da verdadeira 
humanidade.
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ABSTRACT

This article is a record of  the participation of  the Court of  
Maranhão in the implementation of  social protection policy especially 
high complexity of  the Unified Social Assistance - ITS, to develop 
a work of  institutional care of  children 0-4 years old , who had 
their rights violated by abandonment, abuse and sexual exploitation, 
abuse, and others.Shows that this provisional acceptance provides for 
various pedagogical activities of  a political, as these children hope 
for the solution of  their legal status, which can give the return to 
family and community life and / or placement in a foster family in 
the form of  adoption.Aims to show the contribution of  the Court to 
treat this as Maranhense social issue regarding the full protection of  
children, thus demonstrating its social responsibility which is reflected 
in the guarantee of  rights and the applicability of  the laws. At first, it 
appeared as if  the interest of  doing a record on this special activity of  
TJ / MA, the emergence of  ITS and Social Assistance Policy Secured 
with its social protections, then the History of  Children’s House Child 
Jesus and shares it developed. Will be completed by showing the 
relevance of  this work done by the judiciary Maranhão and its impact 
on social reality in which it operates.

Keywords: Social Protection. Home.Guarantee of  Rights.
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O DIREITO EDUCACIONAL: aspectos gerais
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RESUMO

A Educação foi introduzida no Brasil pelos padres da 
Companhia de Jesus, evoluindo bastante com a chegada da Família 
Real Portuguesa na sua colônia sul-americana. Com o advento da 
proclamação da República, as Constituições Federais vêem tratando 
do tema de maneira tão intensa que está fazendo surgir um novo ramo 
do Direito: o Direito Educacional. Diante da vasta matéria legislativa 
educacional produzida nos últimos anos e das constantes provocações 
ao Poder Judiciário é de fácil compreensão que o ramo do Direito 
em análise está em desenvolvimento e ascensão. Para a compreensão 
dos aspectos gerais acerca da presente matéria faz-se necessário uma 
definição do conceito da disciplina, a discriminação de suas fontes, 
analisando a autonomia da matéria, a evolução do Direito Educacional 
nas Constituições Federais, as principais leis que formam a matéria 
jus pedagógica, os órgãos responsáveis pela produção legislativa e 
jurisprudencial, e encerrando o trabalho com uma interface com o 
Direito Educacional e o Direito do Consumidor. 

Palavras-Chave: Direito. Educação. Aspectos Gerais.
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1 INTRODUÇÃO

O Direito Educacional vem se firmando como um dos mais 
promissores ramos do Direito no mercado de trabalho. Isto se deve 
em razão da carência de profissionais especializados para prestar 
a devida assessoria às inúmeras Instituições de Ensino no que diz 
respeito à legislação educacional existente no país. 

Conforme a lição de Rogério Paiva Castro: 

As exigências do Ministério da Educação e o 
crescente número de demandas judiciais, envolvendo 
as instituições de ensino, servem como alerta para a 
importância de se conhecer o Direito Educacional e 
ajustar os procedimentos administrativos e acadêmicos 
aos parâmetros legais, com o objetivo de conferir-lhes 
a necessária segurança jurídica (CASTRO, 2008, p. 01).

O marco inicial para a discussão acerca do Direito Educacional 
foi o 1º Seminário de Direito Educacional, em 1977, organizado pelo 
Centro de Estudos em Administração Universitária de Campinas 
(DEMARCHI, 2002). Já o primeiro grande trabalho que contribuiu 
para sistematização do Direito Educacional só foi publicado em 1981, 
pelo educador e jurista Alberto Teodoro Di Dio: “Contribuição à 
sistematização do direito educacional” (CASTRO, 2008).

Em 1989, o Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação 
passou a ser o órgão responsável pela organização de encontros e 
eventos sobre Direito Educacional, dentre os quais é possível destacar 
o I Congresso Brasileiro de Direito Educacional em São Paulo, 
conjuntamente com o IV Seminário Brasileiro no ano de 1992 e o no 
ano de 1997, também em São Paulo, ocorreu o III Congresso Brasileiro 
de Direito Educacional, durante o qual foi criada a Associação 
Brasileira de Direto Educacional – ABRADE (DEMARCHI, 2002).

Ante o exponencial crescimento acerca da matéria, torna-se 
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necessário que tanto o profissional da educação quanto o operador 
do Direito conheça as noções básicas deste novo ramo das ciências 
jurídicas. Daí a importância do presente estudo que teve como 
objetivo fazer uma revisão bibliográfica a cerca dos aspectos gerais 
que formam o Direito Educacional.

2 DO EMBROLIO CONCEITUAL

O conceito de Direito Educacional envolve dois aspectos, 
os sujeitos a quem se destina e o seu objeto. Quanto aos sujeitos, 
a definição das pessoas envolvidas nesta relação jurídica é ponto 
pacífico: os alunos, professores, gestores escolares, e técnicos. 
Já quanto ao objeto de estudos a doutrina diverge quanto a esta 
definição: para Renato Alberto Teodoro Di Dio, o objeto do Direito 
Educacional é o processo ensino-aprendizado; para Álvaro Melo Filho 
é o comportamento humano ligado à educação; Esther de Figueiredo 
Ferraz vai mais além, tratando o Direito Educacional como Direito 
Público Subjetivo onde a educação é direito fundamental, inalienável 
de que é titular cada pessoa humana, independentemente de sua raça, 
origem, sexo, cor, convicções políticas, religiosas, etc.

Nesta celeuma, mostra-se mais esclarecedora a definição de 
Di Dio, onde Direito Educacional é o conjunto de normas, princípios, 
leis e regulamentos que versem sobre as relações de alunos, professores, 
administradores, especialistas e técnicos, enquanto envolvidos, 
mediata ou imediatamente, no processo ensinoaprendizagem (1982, 
apud BOAVENTURA, 2004, p. 14).

3 FONTES

Com relação às fontes embasadoras do Direito Educacional, 
podemos relacionar quatro fontes: a lei, os costumes, a jurisprudência 
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e a doutrina.
No caso brasileiro, ao contrário do direito de tradição Anglo-

americana (jurisprudencial), a principal fonte do direito é a lei. A palavra 
lei pode significar tanto norma geral emanada do Poder Legislativo, 
como qualquer norma de direito escrito, desde a Constituição até um 
decreto regulamentar ou mesmo decreto individualizado. A forma 
escrita é manifestação mais característica da lei. Igualmente, está é a 
concepção adotada pelo Direito Educacional: lei em sentido amplo; 
lei em sentido estrito.

O Direito Educacional tem como fonte várias legislações no 
sentido amplo: decretos, portarias, regulamento, regimento escolar, 
resoluções e pareceres normativos dos conselhos de educação, 
tratados e convenções internacionais (JOAQUIM, 2005).

Contudo, a fonte primeira e fundamental do Direito 
Educacional brasileiro está na Constituição Federal. Trata-se do 
Título VIII, da Ordem Social, Capítulo III, intitulado Da Educação, 
da Cultura e do Desporto, com uma soma de dez artigos dedicados 
à educação (art. 205 a 214), relacionando os princípios do Direito 
Educacional.

No Direito Educacional também estão presentes vários 
costumes, como por exemplo, o pedido de revisão de prova e de 
2ª chamada; conteúdos mínimos para o ensino; indicadores para 
currículo; pedido de documentos escolares etc (BOAVENTURA, 
2004). É oportuno lembrar que alguns destes costumes já foram 
incorporados na Constituição de 1988, lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, Estatuto da criança e do adolescente e lei das Anuidades 
Escolares (JOAQUIM, 2005).

Em relação à jurisprudência, vale destaque o comentário 
de João Roberto Moreira Alves apud Nelson Joaquim, presidente 
do Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação: “As fontes 
jurisprudenciais do Direito Educacional estão presentes nas decisões 
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dos tribunais, ou seja, na esfera jurídica com os acórdãos e as súmulas, 
também chamadas de enunciados. Igualmente, nas decisões dos 
colegiados (Conselho de Educação), no campo administrativo com os 
pareceres das entidades educacionais, que têm força de jurisprudência 
(jurisprudência administrativa)” 3.

A doutrina, no caso do Direito Educacional, por se tratar 
de um ramo novo do direito com carência de pesquisa, Nelson 
Joaquim entende que esta, como fonte jurídica, é fundamental 
para a construção da teoria, sistematização e autonomia do Direito 
Educacional. Logo, trata-se, aqui, da possibilidade efetiva de reunir 
doutrinas, em corpos mais ou menos homogêneos no contexto da 
ciência jurídica educacional (JOAQUIM, 2005).

É possível citar alguns doutrinadores e estudiosos do Direito 
Educacional: Renato Alberto Teodoro Di Dio, João Roberto Moreira 
Alves, Edivaldo Boaventura, Pedro Sancho da Silva, Paulo Nathanael 
Pereira Souza, Horácio Wanderlei Rodrigues, entre outros.

4 AUTONOMIA

Em matéria de autonomia, é sempre oportuno recordar 
a lição metodológica de Alfredo Rocco. Ao prelecionar acerca de 
autonomia do Direito do Trabalho, Arnaldo Sussekind toma como 
referência a trilogia de elementos admitida pelo citado jurista italiano. 
Para Rocco, uma disciplina jurídica pode ser considerada autônoma, 
mas não independente, nas seguintes condições: primeiramente, 
quando se apresenta suficientemente ampla com bastante extensão 
de matéria para que mereça um estudo adequado; em segundo lugar 
torna-se necessário que tenha doutrinas homogêneas, dominadas por 
conceitos gerais, comuns e distintos dos demais aplicados a outras 

3 Comentário de João Roberto Moreira Alves extraído do artigo de Nelson Joaquim: Direito 
educacional: o quê? para quê? e para quem?. Encontrado no site: <http://jus2.uol.com.
br/doutrina/texto.asp?id=6794>
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disciplinas; e por último, é preciso que possua métodos próprios, isto 
é, procedimentos especiais para a abordagem dos temas e problemas 
que constituem objeto das suas investigações (SUSSEKIND, 2003).

Em relação à ampla extensão da matéria, a legislação 
educacional vem crescendo desde o seu surgimento no período 
imperial e encontrou maior força com a criação do Ministério da 
Educação e com o nascimento das Secretarias Estaduais de Educação, 
aumentando a quantidade de leis, decretos e portarias. Em 1961 
foi editada a lei nº 4.024, que foi a primeira lei de diretrizes e bases 
da educação. Ampliam não somente leis e decretos, resoluções e 
portarias, no âmbito federal, como também, nas áreas de competência 
dos estados federados, particularmente no que concerne ao ensino 
básico e médio.

Quanto à doutrina homogênea, destacam-se os princípios 
enumerados na própria constituição federal que permitem um 
estudo linear sobre a matéria e uma ênfase nos princípios existenciais 
(educação universal; desenvolvimento máximo da potencialidade; 
educação é irrenunciável; educação é irreversível, isto é, uma vez 
absorvido o conhecimento, não pode ser anulado ou apagado, 
princípio doutrinário que tem aplicação nos casos de revalidação de 
estudos realizados; educação é personalíssima) e lógicos (a liberdade 
acadêmica; igualdade de oportunidade; educação compulsória; 
educação gratuita; educação comum; in loco parentis) de Renato Di Dio 
(DI DIO, 1982).

No que tange aos métodos próprios do Direito Educacional, 
foram-se desenvolvendo padrões de relacionamento professor 
aluno e estabelecendo inter-relações pessoais dentro da escola 
com a comunidade. Como demonstraram Caladarci e Getzels, os 
relacionamentos interpessoais são as unidades de base na teoria 
e na prática da administração escolar. Muito tem contribuído, 
metodologicamente, para o desenvolvimento da Ciência da Educação, 



70 Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

os resultados da pesquisa, particularmente no campo da análise do 
comportamento humano, como descreve Kerlinger (KERLINGER, 
1980).

5 O DIREITO EDUCACIONAL NAS CONSTITUIÇÕES 
BRASILEIRAS

A fonte mater do direito educacional em nosso país foi a 
Constituição Federal de 1824, que primeiro normatizou a educação 
em seu artigo 179, incisos 32 e 33, determinando a gratuidade da 
educação primária e seu acesso a todos além de uma embrionária 
distribuição do ensino onde os colégios, e universidades seriam 
responsáveis pelo ensino dos elementos das ciências, belas artes e 
artes (CAMPANHOLE, 1992).

A Carta Magna de 1891 inovou de maneira tímida a legislação 
educacional, introduzindo à Constituição o dispositivo do parágrafo 
6º do artigo 72, rezando este que será laico o ensino ministrado nos 
estabelecimentos públicos (CAMPANHOLE, 1992).

A Constituição de 1934 revolucionou a época, sobre a égide 
dos direitos sociais, entre outros motivos, por trazer um capítulo 
inteiro dedicado à Educação observou-se uma maior atenção do 
legislador constituinte em relação a questões relacionadas à Educação 
(MELO, 2006). A Lei Maior de 1934 apresenta um avanço com relação 
à Educação ao difundir a gratuidade e o acesso à escola para todas 
as pessoas de todas as idades (DEMARCHI, 2002). Este avanço se 
deu principalmente por conta do movimento dos pioneiros da Escola 
Nova, tendo à frente Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira (MELO, 
2006).

No texto constitucional de 1937 é possível destacar dois 
pontos importantes: a liberdade do ensino à iniciativa privada, 
plasmado em seu artigo 128; e a obrigatoriedade do ensino primário 
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determinada pelo artigo 130 (DEMARCHI, 2002).
É importante ressaltar que foi na vigência do Diploma 

Constitucional de 1937, mais precisamente no ano de 1942, que 
ocorreu a Reforma Capanema, tendo como idealizador o então 
Ministro da Educação do Estado Novo de Getúlio Vargas, Gustavo 
Capanema. A Reforma Capanema diz respeito à edição de uma série 
de decretos que foram denominados de Lei Orgânica do Ensino 
Secundário (MELO, 2006). 

A Constituição de 1946 foi um documento elaborado a luz 
da ideologia liberal democrática (ROMANELLI, 2001). Dentre os 
artigos que corroboram com esta linha de pensamento, temos o artigo 
168, inciso III que trata da obrigatoriedade para as empresas com 
mais de 100 trabalhadores em manter o ensino primário gratuito para 
seus servidores e os filhos destes (DEMARCHI, 2002). É de grande 
destaque também o artigo 170 que reforçou a tarefa na União em 
organizar o sistema federal de ensino, pois foi a partir deste dispositivo 
que adveio a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação: lei nº 
4.024, de 20 de dezembro de 1961(DEMARCHI, 2002).

A Constituição de 1967 surgiu em um momento histórico 
de grandes modificações na realidade social e econômica brasileira, 
o regime militar. Entretanto, na área educacional não foram muitas 
as transformações (MELO, 2006). Deste texto constitucional Clovis 
Demarchi destaca apenas a obrigatoriedade do ensino dos sete aos 
quatorze anos (DEMARCHI, 2003).

Na Constituição Federal de 1988, a educação é invocada para 
compor os direitos sociais, junto com outros direitos. A Constituição 
Federal relaciona os direitos sociais em seu artigo 6º e posteriormente 
particulariza-os no Título VIII (Da Ordem Social): “Art. 6º - São 
direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição.”
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A Carta Magna de 1988, vigente até o momento, também 
trata de maneira individualizada a Educação, destinando-a uma seção 
inteira somente a Ela. A presente seção está positivada dentro do seu 
capítulo III, Da Educação, da Cultura e do Desporto, compreendendo 
os dispositivos entre o artigo 205 e o artigo 214. Entretanto os 
dispositivos constitucionais que tratam sobre a Educação não se 
exaurem neste grupo de normas, como exemplo é possível citar o 
dispositivo do artigo 227 que trata do dever da família, da sociedade 
e do Estado de assegurarem à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à educação.

A partir da Constituição de 1988 é que se passou a debater em 
nível nacional a necessidade da criação de uma nova Lei de Diretrizes 
e Bases para a Educação Brasileira publicada em 20 de dezembro de 
1996 (DEMARCHI, 2002).

6 PRINCIPAIS LEIS DA EDUCAÇÃO 

Dentre as muitas leis que formam o Direito Educacional e 
que defluem da Constituição de 1988 em direção ao ordenamento 
jurídico-educacional, podemos destacar: a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
Código de Defesa do Consumidor, a Lei que regulamenta o Conselho 
Nacional de Educação, a Lei que trata do Plano Nacional de Educação, 
a Lei que regulamenta o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES), a Lei que institui o Programa Universidade para 
Todos (PROUNI), dentre outras mais que formam o arcabouço 
jurídico que compõem o Direito Educacional.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação reafirma o direito 
à educação, positivado na Constituição Federal. Esta lei estabelece os 
princípios da educação a serem seguidos e os deveres do Estado em 
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relação à educação escolar, estabelecendo as responsabilidades, em 
regime de colaboração, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios (PACIEVITCH, 2009).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, entre os artigos 
53 e 58, se propõe a legislar sobre o Sistema de Garantia de Direitos 
sobre a Infância, e embora disponha de modo geral sobre a educação, 
refere-se a ela também de um modo amplo e abrangente, isto é, à 
educação como um todo e não exclusivamente ao ensino escolarizado 
(BARRÍA, 2006).

O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 
14 a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço, mais 
especificamente no que se refere ao Direito Educacional, sobre a 
prestação de serviços educacionais nas redes públicas e privadas de 
ensino superior, bem como sobre as respectivas contratações na rede 
privada de ensino (BRASIL, 2007). 

A lei que regulamenta o Conselho Nacional de Educação 
define as atribuições inerentes a esta instituição além de estabelecer os 
órgãos que o compõem e a sua vinculação ao Ministério da Educação 
e Cultura.

 O ordenamento jurídico que trata do Plano Nacional de 
Educação discorre a cerca de um plano nacional e não de um plano 
da União, abrangendo, globalmente, toda a educação, tanto no que 
se refere aos níveis de ensino e modalidades de educação, quanto 
no envolvimento dos diversos setores da administração pública e da 
sociedade (BRASIL, 2001).

A legislação concernente ao Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior estabelece como fim a analise das instituições, 
dos cursos e o desempenho dos estudantes, levando em consideração 
aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, 
gestão da instituição e corpo docente.

A lei que cria o Programa Universidade para Todos prevê 
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a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de 
graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições 
privadas de educação superior, oferecendo, em contrapartida, isenção 
de alguns tributos àquelas instituições de ensino que aderem ao 
Programa. 

7 ORGÃOS EDUCACIONAIS

Para melhor compreensão acerca deste ramo do Direito é de 
grande valia a identificação dos órgãos de onde emanam as principais 
normas e decisões na área educacional.

O Poder Executivo, através do Ministério Da Educação, 
em nível federal; da Secretária de Educação Estadual; e da Secretária 
de Educação Municipal, podem expedir portarias regulamentando 
situações específicas no campo educacional. 

Os Conselhos de Educação Nacional, Estadual e Municipal 
integram, respectivamente, o Ministério da Educação, a Secretaria de 
Educação Estadual e a Secretaria de Educação Municipal. 

O Conselho Nacional Educação e dos Conselhos Estaduais 
de Educação legislam através de Resoluções ou Deliberações e possuem 
ainda os Pareceres também chamados de Normativos que se aplicam 
de maneira geral a todos os interessados ou envolvidos na relação 
jus pedagógica (INSTITUTO DE PESQUISAS AVANÇADAS EM 
EDUCAÇÃO, 2009).

 Os Conselhos Municipais de Educação já se encontram 
presentes em uma grande quantidade de municípios. Todavia, é 
importante ressaltar que os mesmos não são obrigados a criar 
este órgão, por determinação federal. Compete, a cada cidade que 
tenha interesse na criação do órgão em criar este órgão inserir em 
sua lei orgânica a sua intenção (INSTITUTO DE PESQUISAS 
AVANÇADAS EM EDUCAÇÃO, 2009).
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Ainda na esfera do Poder Executivo, as Procuradorias e 
Assessorias Jurídicas do Ministério da Educação, das Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação, das Universidades e dos Centros 
Tecnológicos são repartições que estão, diuturnamente, orientando, 
opinando e dando pareceres, no que se refere à aplicação das normas 
e leis, bem como dando respostas a requerimentos e solicitações de 
alunos, professores, servidores e administradores (INSTITUTO DE 
PESQUISAS AVANÇADAS EM EDUCAÇÃO, 2009).

Todos estes órgãos do Poder Executivo, o Ministério da 
Educação, as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, o 
Conselho Nacional de Educação, os Conselhos Estaduais e Municipais 
de Educação e as Procuradorias e Assessorias Jurídicas são órgãos que 
dão fonte ao Direito Educacional no momento em que constroem 
a jurisprudência administrativa acerca da matéria (INSTITUTO DE 
PESQUISAS AVANÇADAS EM EDUCAÇÃO, 2009).

No âmbito do Poder Judiciário, as decisões e acórdãos 
dos Tribunais também merecem atenção especial, em razão de suas 
jurisprudências relacionadas com a matéria educacional. As decisões 
reiteradas de casos semelhantes formam as súmulas dos Tribunais 
Superiores que têm trazido,  com freqüência, matéria jurídica sobre 
educação. O acesso ao Poder Judiciário em causas relativas ao conteúdo 
educacional geralmente se dá em sede de mandado de segurança 
(INSTITUTO DE PESQUISAS AVANÇADAS EM EDUCAÇÃO, 
2009).

8 AS INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR 
E O DIREITO DO CONSUMIDOR: ORIENTAÇÕES 
JURÍDICAS IMPORTANTES

Durante o desenvolvimento do presente trabalho acadêmico 
buscou-se definir os aspectos gerais que foram o Direito Educacional 
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com o conceito, suas fontes, seu histórico constitucional, as principais 
leis e os órgãos que lhe dão fonte. Neste momento há a necessidade de 
conciliar a teoria à prática com orientações jurídicas para uma pessoa 
que pretende ingressar em uma instituição de ensino superior privada.

Quando uma pessoa demonstrar a intenção de que pretende 
ingressar em uma Instituição de Ensino Superior privada, é necessário 
que o estudante verifique se a instituição privada de ensino superior é 
credenciada pelo poder público, se o curso é regularmente autorizado 
e reconhecido (BRASIL, 2007).

O credenciamento é a condição legal que se exige para o 
funcionamento da instituição. As Instituições de Ensino Superior 
brasileiras, públicas e privadas, são submetidas a diferentes 
procedimentos de criação e credenciamento. O Credenciamento 
concedido pelo poder público é temporário conforme estabelece 
a nova LDB (Lei nº 9.394/1996). Por isso existe a necessidade de 
Recredenciamento da instituição após as avaliações realizadas no 
contexto do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, 
anteriormente citado e criado pela lei n° 10.861, de 14 de abril de 
2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior é 
formado por três componentes principais: a avaliação das instituições, 
dos cursos e do desempenho dos estudantes. De acordo com os 
resultados encontrados, o Ministério da Educação e Cultura concede 
ou não o credenciamento. O estudante que ingressar em uma 
instituição desprovida de credenciamento não obterá seu diploma de 
curso superior (BRASIL, 2007).

A autorização de curso é o ato que permite a oferta de cursos 
superiores, tanto presencias quanto na modalidade a distância, sendo 
que o Ministério da Educação é o responsável por essa autorização. 
No que tange ao ato autorizativo de reconhecimento de curso, este 
é a condição necessária para que o diploma emitido por instituição 
credenciada pelo MEC tenha validade nacional (BRASIL, 2007).
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Ultrapassada a necessidade de autorização, a Instituição de 
Ensino Superior deve solicitar, quando cumprir em torno de 50% de 
seu projeto curricular, um ato formal de reconhecimento, renovado 
periodicamente, para que se possa efetuar o registro dos diplomas 
concedidos (BRASIL, 2007).

O reconhecimento é uma das necessidades legais estabelecidas 
para todos os cursos superiores existentes no país, em instituições 
públicas e privadas, sejam elas Universidades, Centros Universitários 
ou Faculdades. Sua validade é periódica, devendo ser renovado de 
acordo com os resultados das avaliações do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (BRASIL, 2007).

As Instituições de Ensino Superior em que seus cursos 
superiores sejam submetidos ao Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes – ENADE, ou qualquer outra avaliação determinada 
pelo Ministério da Educação que revelarem deficiências graves 
poderão ter como punição a suspensão dos seus processos seletivos 
ou até mesmo do reconhecimento do curso, preservando-se os 
direitos dos estudantes regularmente matriculados (BRASIL, 2007). 
O reconhecimento de curso é condição necessária para a validade 
nacional dos respectivos diplomas.

O Ministério da Educação sugere como verificar a situação 
da IES de escolha do aluno por meio do endereço eletrônico do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira: http:www.educacaosuperior.inep.gov.br/inst.stm; ou do site 
da Secretaria de Educação Superior: http://www.mec.gov.br/sesu. 
Na ausência de qualquer destes meios, o Ministério da Educação 
ainda disponibiliza o número telefônico 0800-616161, para estas 
averiguações (BRASIL, 2007).
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9 CONCLUSÃO

O presente artigo científico, inicialmente, demonstrou a 
ascensão deste novo ramo do Direito, principalmente pela vasta 
matéria legislativa educacional existente e pelo crescente número de 
demandas judiciais, além do delineamento de fatos importantes que 
marcaram o surgimento da disciplina, tais como o 1º Seminário de 
Direito Educacional e a criação da Associação Brasileira de Direito 
Educacional.

No momento em que foi definido o conceito, o elemento 
divergente entre os principais doutrinadores foi suscitado, elegendo-
se a definição de Renato Alberto Teodoro Di Dio como a mais 
esclarecedora.

Dentre as Fontes do Direito Educacional foi citado 
Leis, tanto em sentido amplo – Portarias, resoluções, etc – quanto 
em sentido estrito – Leis ordinárias e a Constituição Federal; os 
Costumes – como exemplo tem-se a revisão de provas ou o pedido de 
2ª Chamada; a Jurisprudência – tanto as produzidas pelos Tribunais 
quanto as produzidas pelos órgãos administrativos.

Quanto à autonomia da disciplina, mostrou-se comprovado 
o preenchimento dos requisitos necessários para a autonomia: a ampla 
extensão da matéria; uma doutrina homogênea; e métodos próprios.

Com o advento da Proclamação da República, a Educação foi 
e ainda é uma matéria presente em todas as edições das Constituições 
Federais, ora dando força ao tema, como as Constituições de 1937, de 
1946 e a atual Constituição; ora tratando do assunto de maneira mais 
branda, como as Constituições de 1891 e 1967.

As principais leis que formam o Direito Educacional também 
foram mencionadas: Lei de Diretrizes e Bases da Educação; Estatuto 
da Criança e do Adolescente; Código de Defesa do Consumidos; as 
leis que regulamentam o Conselho Nacional de Educação, o Plano 
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Nacional de Educação, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior e o Programa Universidade para Todos.

Além das supracitadas leis, também foi identificado os órgãos 
de onde emanam as principais normas e decisões na área educacional: 
o Ministério da Educação e seus simétricos; os Conselhos de Educação 
Nacionais, Estaduais ou até Municipais; as Procuradorias e Assessorias 
Jurídicas; e, por fim, o próprio Poder Judiciário.

Encerrando o trabalho, foi elaborado uma interface entre o 
Direito Educacional e o Direito do Consumidor, com o objetivo de 
orientação jurídica, trazendo informações de como uma pessoa deve 
diligenciar no momento em que demonstra interesse no ingresso em 
uma Instituição de Ensino Superior.

Ante o exposto, não se pode negar a importância e ascensão 
deste novo ramo das ciências jurídicas que tutela um bem fundamental 
e garantido constitucionalmente: a Educação. 

ABSTRACT

The Education was introduced in Brazil for the priests of  
the Company of  Jesus, evolving sufficiently with the one with the 
arrival of  the Portuguese Real Family in its South American Colony. 
With the advent of  the announcement of  the Republic, the Federal 
Constitutions see treating to the subject in so intense way that it 
is making to appear a new branch of  the Right: the Educational 
Laws. Ahead of  the vast produced educational legislative substance 
in recent years and of  the constant provocations to the Judiciary 
Power it is of  easy understanding that the branch of  the Right in 
analysis is in development and ascension. For the understanding of  
the general aspects concerning the present substance a definition of  
the concept becomes necessary of  disciplines, the discrimination of  
its sources, analyzing the autonomy of  the substance, the evolution 
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of  the Educational Right in the Federal Constitutions, the main laws 
that form the jus-pedagogical substance, the responsible agencies 
for the legislative and jurisprudencial production, and locking up the 
work with an interface with the Educational Law and the Law of  the 
Consumer..

Keywords: Law. Education. General Aspects.
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       FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA: os efeitos do seu reconheci-
mento em relação à sucessão

Rosa Maria Sebá Salomão 1

RESUMO

O presente trabalho tem como objeto de estudo o 
reconhecimento da filiação socioafetiva ante a ausência de proteção 
legal, bem como os efeitos desse reconhecimento em relação à sucessão. 
A escolha do tema se deu mais como um desafio, já que a filiação 
socioafetiva sempre fez parte do cotidiano das famílias brasileiras e 
por quase não se ter notícias de estudos acerca do mesmo. A maioria 
das críticas aos estudos que envolvem a temática da afetividade 
decorre do fato de que os mesmos se pautam em valores abstratos, 
sem apresentar uma solução jurídica. Por isso é que ao longo do seu 
desenvolvimento procurou-se demonstrar que, apesar da ausência de 
regulamentação expressa, existem fundamentos para que o judiciário 
possa reconhecer os direitos sucessórios do filho afetivo. 

Palavras-chave: Família. Filiação socioafetiva. Dignidade da pessoa 
humana. Sucessão.

1 INTRODUÇÃO

No direito de família, o tema da filiação socioafetiva, bem 
como os efeitos do seu reconhecimento em relação à sucessão 
tem sido objeto de bastantes controvérsias. Isso ocorre porque no 
direito pátrio sempre houve hostilidade entre a filiação biológica e a 
filiação socioafetiva, haja vista que a primeira sempre teve um maior 
1 Pós-graduanda em Direito Público pela Universidade Anhanguera – Uniderp Técnico Judi- Pós-graduanda em Direito Público pela Universidade Anhanguera – Uniderp Técnico Judi-
ciário do TJ/MA - rosasalomao@gmail.com



84 Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

reconhecimento. Com o advento da Constituição Federal de 1988, quis 
o legislador, no que tange às famílias, priorizar o princípio da dignidade 
da pessoa humana em detrimento do caráter patrimonialista. Essa 
tendência influiu diretamente nas relações de parentesco, pois o afeto 
tem exercido no atual contexto brasileiro um papel muito importante, 
estruturando os arranjos familiares e os novos paradigmas da filiação. 
Ao considerar que o fator biológico já não mais serve como elemento 
exclusivo para determinar a paternidade abre-se uma brecha para que 
o filho afetivo também tenha reconhecido os seus direitos.

2  O VALOR JURÍDICO DO AFETO

Desde que o homem passou a viver em sociedade houve a 
necessidade de se criarem regras que possibilitassem essa convivência 
pacífica. Contudo, tais regras não têm conseguido acompanhar a 
dinâmica da realidade social, principalmente, no âmbito das relações 
familiares, cujas estruturas são muito mais delicadas.

A evolução do conhecimento científico e dos movimentos 
sociais tem provocado significativas mudanças na estrutura das 
relações familiares. Na ânsia de acompanhar essas transformações, a 
Constituição Federal de 1988 iniciou com a ruptura de antigos conceitos 
que impregnavam o Direito de Família, a exemplo da proteção das 
famílias legítimas, ou seja, aquelas decorrentes do casamento. 

Tal constatação decorre do fato de que até meados do 
Século XX, o sistema jurídico voltava-se para proteger o aspecto 
patrimonialista das relações humanas, na medida em que “a família, 
tida como um fim em si mesmo, visava unicamente garantir a 
perpetuação da espécie e que os bens do homem fossem herdados 
por alguém que fosse efetivamente seu descendente, do ‘seu sangue’, 
[....]” (VECCHIATTI, 2008, p.147).

O reconhecimento jurídico da união estável foi o primeiro 
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passo para a mudança desses antigos paradigmas e, atualmente, existe 
uma nova concepção da família, onde o afeto passa a ter um papel 
determinante, deixando de lado todo o aspecto patrimonialista, para 
tutelar quaisquer outras formas de entidades familiares (Constituição 
Federal de 1988, art. 226 caput e §§, 3º e 4º).

A família contemporânea passa a se preocupar com as 
pessoas que a compõe, cedendo espaço ao vínculo afetivo que existe 
entre seus componentes. A partir de então, “passa o afeto a ser 
contemplado como aspecto de primeira grandeza, tão importante que 
começa a ser apreciado como valor jurídico” (CABRAL, 2009).

A tutela do Estado voltou-se, então, para as pessoas 
que integram a família construída sobre os laços 
do afeto e direcionada para a realização espiritual 
e ao desenvolvimento da personalidade de seus 
membros. Tem-se a chamada repersonalização 
ou despatrimonialização das relações familiares, 
entendida como a realização pessoal da afetividade e 
da dignidade humana, no ambiente de convivência e 
solidariedade como função básica da família da época 
presente. (LÔBO, 2000) 

Essa transição de família patrimonialista para família 
igualitária reafirma o caráter instrumental da instituição familiar, 
pois ela acaba sendo um meio para promover o desenvolvimento de 
todos os seus componentes com a valorização do afeto, o qual “[...] 
apresenta-se como pedra de toque para o desenvolvimento harmônico 
das relações familiares” (FARIAS; ROSENVALD, 2010, p.6).

A preocupação com a felicidade de seus membros fez com 
que a família e o casamento adquirissem um novo perfil, levando ao 
surgimento do que a doutrina veio a denominar de família eudemonista. 
Pela concepção eudemonista, a família é entendida como uma 
comunidade na qual as relações entre seus membros são pautadas pela 
comunhão de afeto e respeito mútuos, voltados para a realização de 
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seus integrantes. Por isso é que Villela (1994, p.645) observa que “[...] 
a teoria e a prática das instituições de família dependem, em última 
análise, de nossa competência em dar e receber amor”.

Não é imperioso entender porque o afeto tem sido apontado 
como o principal elemento que sustenta as relações entre as pessoas. 
Os laços de afeição, amor e solidariedade são o que constroem, 
atualmente, os vínculos afetivos entre os cônjuges, companheiros, 
pais, filhos e, se solidificam com a convivência. Sem falar ainda que, 
o desenvolvimento de uma pessoa num ambiente afetuoso, não só 
evidencia a confiança entre seus membros, como também passa a 
redefinir valores no cenário social e jurídico brasileiro. 

Coloca-se a pessoa humana no centro das atenções, 
valorizando-se o ser, já que os interesses patrimoniais perderam o 
espaço para os interesses humanos. Essa mudança foi inevitável devido 
à necessidade de se adequar o direito à realidade. A família passa a ser 
encarada como um espaço de companheirismo e de afetividade, que 
se revela no respeito por todos os seus membros (COLCERNIANI, 
2008).

Todos tem o direito de ser felizes, por isso a família tenta se 
adequar as necessidades humanas, “[...] devendo, efetivamente, servir 
como ambiente propício para a promoção da dignidade e a realização 
da personalidade de seus membros, integrando sentimentos, [...] e 
valores, servindo como alicerce para o alcance da felicidade” (FARIAS; 
ROSENVALD, 2010, p.12).

A relevância da afetividade, apesar de não estar efetivamente 
expressa no texto constitucional, ampara as mais diversas formas de 
relações familiares, tendo como base os princípios da proibição de 
discriminação entre os filhos, da dignidade humana, da igualdade, da 
paternidade responsável, do melhor interesse da criança e do direito a 
convivência familiar. 

Dias (2009) arriscar-se a considerar a existência do princípio 
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da afetividade, dentre o rol dos princípios do direito das famílias, já 
que cabe ao Estado esse compromisso de garantir o afeto na esfera 
de sua proteção. Por sua vez, Pereira (2004) enfatiza que o afeto 
consagra-se como princípio jurídico por implicação lógica da analise 
do art. 226, §8º, juntamente com o princípio da dignidade humana, 
constantes na Carta Magna de 88, os quais reafirmam tal necessidade 
de realização pessoal dos entes das famílias para que tenham direito 
a uma vida digna. Desta forma, o afeto alcançaria a condição de 
princípio constitucional implícito. 

Conforme já salientado, esse foi o principal elemento 
responsável pelo reconhecimento familiar das uniões estáveis. Mais 
recentemente, fazendo uso da analogia destas, o Supremo Tribunal 
Federal, pelo voto da maioria dos seus Ministros reconheceu o 
estabelecimento da união estável entre as pessoas do mesmo sexo. 
A partir dessa decisão, os pares homossexuais passam a formar uma 
família, com os mesmos direitos e obrigações das famílias formadas 
por casais heterossexuais. Essa quebra de paradigma nos transporta 
para outra realidade social, consagrando definitivamente o afeto no 
rol dos direitos fundamentais, já que a Constituição não pode ser 
interpretada de maneira reducionista, além de proibir o retrocesso 
social.2

Nesse sentido é o voto do relator do processo, Ministro 
Ayres Britto3 (Supremo Tribunal Federal, 2011) quando afirma que:

[...] não se proíbe nada a ninguém senão em face de 
um direito ou de proteção de um interesse de outrem. 
E já vimos que a contraparte específica ou o focado 

2 Sobre esse tema ver: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132, ajuizadas, respectivamente, pela 
Procuradoria-Geral da República e pelo Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Dis-
ponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=178931
&caixaBusca=N. Acesso em: 06 de maio de 2011.
3 A título de curiosidade o voto, na íntegra, do relator, encontra-se disponível em: http://
www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277.pdf  . Acesso em: 22 de 
setembro de 2011. 
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contraponto jurídico dos sujeitos homoafetivos só 
podem ser os indivíduos heteroafetivos, e o fato 
é que a tais indivíduos não assiste o direito à não-
equiparação jurídica com os primeiros. Visto que sua 
heteroafetividade em si não os torna superiores em 
nada. Não os beneficia com a titularidade exclusiva do 
direito à constituição de uma família. Aqui, o reino é 
da igualdade pura e simples, pois não se pode alegar 
que os heteroafetivos perdem se os homoafetivos 
ganham. E quanto à sociedade como um todo, sua 
estruturação é de se dar, já o dissemos, com fincas 
na fraternidade, no pluralismo e na proibição do 
preconceito, conforme os expressos dizeres do 
preâmbulo da nossa Constituição.

Embora a lei não falasse em afeto coube ao intérprete suprir 
essa omissão, pois a ausência de previsão legal jamais pode servir 
como base para se recusar o direito a tutela ou muito menos impedir a 
ocorrência de seus efeitos jurídicos. Mais uma vez o afeto é o elemento 
responsável por uma mudança substancial no âmbito de proteção as 
formas de constituição da família, ante a ausência de legislação para 
amparar as diversidades sociais.

Nesse sentido é a lição de Araújo quando considera:

[...] Ao arrolar e assegurar princípios como o do Estado 
Democrático, o da dignidade da pessoa humana e o da 
necessidade de promoção do bem de todos, sem qualquer 
preconceito, o constituinte garantiu o direito à felicidade. 
Não o escreveu de forma expressa, mas deixou claro que 
o Estado, dentro do sistema nacional, tem a função de 
promover a felicidade, pois a dignidade, o bem de todos, 
pressupõe o direito de ser feliz.  Ninguém pode conceber 
um Estado que tenha como objetivo a promoção do 
bem de todos possa colaborar para a infelicidade do 
individuo. Portanto, a interpretação constitucional leva à 
busca da felicidade do indivíduo, não de sua infelicidade. 
[...] (ARAÚJO, 2000, p.74).
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No que tange a filiação, a valoração do afeto já vem sendo 
reconhecida em sede jurisprudencial, isso porque o critério biológico 
teve toda sua estrutura abalada com a evolução das técnicas de 
determinação do parentesco. 

Independentemente de sua origem, as relações envolvendo 
pais e filhos se fortalecem pelo contato diário, uma vez que o que 
se prioriza é o melhor interesse da criança. Essa busca pelo bem-
estar favorece o fortalecimento da filiação socioafetiva, apesar de ser 
um tema ainda novo, que tem sido alvo de inúmeras divergências.  
Não se pode ignorar uma relação socioafetiva construída durante 
anos, principalmente se ela é constituída por uma declaração de 
vontades. Nesse sentido foi à decisão proferida na Apelação Cível 
nº 70023877798, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, de 
relatoria do Desembargador Ricardo Raupp Ruschell:

APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. CRIANÇA 
QUE FOI ACOLHIDA AOS TRÊS MESES DE 
IDADE, CRIADA COMO SE FILHO FOSSE 
ANTE A IMPOSSIBILIDADE BIOLÓGICA DO 
CASAL EM GERAR FILHOS. ADOÇÃO NÃO 
FORMALIZADA. A verdade real se sobrepõe a 
formal, cumprindo-nos conhecer o vínculo afetivo-
familiar criado pelo casal e a criança, hoje adulto, 
ainda que não tenha havido adoção legal. Paternidade 
socioafetiva que resulta clara nos autos pelos 
elementos de prova. 

Conforme inteligência do art. 1593 do Código Civil, a 
expressão “outra origem” é o que vai servir como embasamento para 
que se reconheçam as conseqüências jurídicas da afetividade pondo 
fim ao ranço cultural oriundo das antigas estruturas das relações 
familiares.  No atual contexto social, todas as formas de convívio 
identificam o caráter plural das relações familiares, portanto, o próprio 
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conceito de filiação também merece ser interpretado de uma forma 
mais abrangente.

Ademais, Lobo (apud Dias, 2009, p. 70) reconhece na própria 
Constituição Federal de 88, quatro caminhos que podem fundamentar 
a apresentação do princípio da afetividade, quais sejam: art. 227, §6º - 
que consagra a plena igualdade dos filhos, independentemente de sua 
origem; art. 227, §§5º e 6º - que tem na adoção uma escolha afetiva, 
com igualdade de direitos; art. 226, §4º - que garante o reconhecimento 
familiar a qualquer comunidade formada por um dos pais e seus 
descendentes; e no art. 227, caput - que garante como prioridade 
absoluta a criança e ao adolescente, o direito à convivência familiar.  

Dentre todos os ramos do Direito, o que trata das famílias 
é o mais humano, portanto, torna-se imprescindível que sua análise 
seja encarada com base nos próprios Direitos Humanos e pela noção 
da dignidade da pessoa humana. Essa visão jurídica mais humanizada 
somente é possível a partir do momento em que o afeto passa a ser 
considerado juridicamente, como o elemento garantidor dos arranjos 
familiares da contemporaneidade. 

Assim, pode-se afirmar que negar os efeitos jurídicos 
decorrentes das relações de afeto é como confrontar a Constituição 
Federal, além de se cometer graves injustiças com grande parcela da 
sociedade, sob o fundamento da ausência de uma legislação expressa 
que assegure essa proteção. Num Estado que se afirma democrático 
de direito isso equivaleria ao retrocesso social de todas as garantias 
constitucionais. 

3 O RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA

Não restam dúvidas quanto ao fato de que, a Constituição 
Federal de 1988 garantiu a igualdade existencial dos filhos.  Desde 
então, pouco interessa suas origens, todo filho merece a mesma 
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proteção. Pereira (2004, p.180) ensina que:

[...] em face, portanto, da mudança epistemológica 
ocorrida no bojo da família, a ordem jurídica 
assimilou tal transformação, passando a considerar 
o afeto como um valor jurídico de suma relevância 
para o Direito de Família. Seus reflexos crescentes 
vêm permeando todo o Direito, como é exemplo a 
valorização dos laços de afetividade e da convivência 
familiar oriundos da filiação, em detrimento, por 
vezes, dos vínculos de consangüinidade. Além disso, 
todos os filhos receberam o mesmo tratamento 
constitucional, independentemente da sua origem e se 
são biológicos ou não.

 O artigo 1593 do Código Civil ao utilizar-se da expressão 
“outra origem” reafirma essa ideia de igualdade, por não ter seu 
conteúdo jurídico determinado. Quis o legislador, diferentemente do 
que constava na redação original do artigo em comento, permitir uma 
maior abrangência do parentesco por afinidade. Nessa amplitude da 
ideia de parentesco tem abrigo a socioafetividade, uma realidade que 
não pode ser mais desconhecida no âmbito das relações familiares. A 
filiação por afetividade poder incidir sobre qualquer pessoa, ou seja, 
“pode ser um parente distante ou o filho da empregada de confiança, 
ou um órfão, o filho da comadre, de um amigo pobre, de qualquer 
origem, enfim. Basta que se faça a opção de criar e ele será ungido 
com os cuidados de um filho” (SOUSA, 2005).

Em sendo assim, resta claro que a figura da filiação 
socioafetiva sempre fez parte da estrutura das relações familiares, na 
medida em que ela se diferencia pelo simples ato de alguém aceitar 
livremente outrem como filho, oferecendo a ele o mesmo tratamento 
que seria dado ao filho biológico.

Nessa mesma linha de entendimento, Sousa (2005) afirma 
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ainda que “se o tratamento que é dispensado ao filho consangüíneo 
é o mesmo dado ao seu irmão de criação, não há como negar essa 
relação de filiação e admitir as suas consequências, notadamente sob a 
perspectiva da igualdade constitucional”.

Além do artigo supracitado, a legislação civil também 
reconhece, em outras passagens, ainda que de forma implícita, a 
filiação socioafetiva nos seguintes artigos: 1593 – onde a expressão 
“outra origem” alcançaria a filiação socioafetiva; 1596 – o qual 
reafirma a igualdade na filiação; 1597, inciso V – que trata do 
reconhecimento voluntário de paternidade resultante da inseminação 
artificial heteróloga. Isso porque o material genético usado em tais 
inseminações provém de doações de terceiros; 1603 e 1605, II – que 
tratam das presunções como prova da filiação (WELTER, 2003).

A filiação socioafetiva possibilita a proteção que toda pessoa 
necessita e por esse fato vem sendo reconhecida pelo Superior Tribunal 
de Justiça, o qual, muitas vezes sustenta a sua prevalência sobre a 
filiação biológica. Isso porque independentemente da natureza da 
filiação, visa-se a proteger a dignidade humana e o melhor interesse da 
pessoa dos filhos considerados iguais, pela Carta Magna de 1988, em 
direitos e obrigações, pois “[...] se o afeto persiste de forma que pais 
e filhos constroem uma relação de mútuo auxílio, respeito e amparo, 
é acertado desconsiderar o vínculo meramente sanguíneo, para 
reconhecer a existência de filiação jurídica [...]. (STJ, REsp 878941 
DF, Relator (a): Ministra Nancy Andrighi, datado de 21.08.07). 

Ademais, o reconhecimento da parentalidade baseada 
no afeto é um tema cada vez mais frequente no Direito Eleitoral, 
mormente no que tange à inelegibilidade prevista no art. 14, §7º da 
Constituição Federal de 1988. 

Em julgados recentes, tem sido frequente a incidência da 
Súmula nº. 7 do Tribunal Superior Eleitoral (teor: é inelegível para o 
cargo de prefeito a irmã da concubina do atual titular do mandato) 
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- que foi revogada, como forma de obstáculo a elegibilidade do 
irmão de criação. Tal fato ocorre porque se a relação entre cunhados 
possibilitou a inelegibilidade, o mesmo deve ocorrer nos casos de 
irmandade, que igualmente comprometem a lisura e a transparência 
das eleições com a perpetuação de uma família no poder (SOUSA, 
2005).

Embora a filiação socioafetiva seja mais difundida no âmbito 
jurisprudencial ela ainda perece pela falta de normatização. No 
entanto, por conta do interesse que tem despertado na comunidade 
jurídica foi elaborado o Projeto de Lei nº. 506/20074, de autoria do 
Deputado Sérgio Barradas Carneiro (Partido dos Trabalhadores/BA), 
cuja finalidade é alterar e revogar alguns dispositivos do Código Civil 
que tratam da filiação. De acordo com esse projeto, o art. 1601 do 
passaria a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1.601. Cabe exclusivamente ao marido o direito 
de impugnar a paternidade dos filhos nascidos de sua 
mulher.
§ 1º Impugnada a filiação, os descendentes ou 
ascendentes do impugnante têm direito de prosseguir 
na ação.
§ 2º Não se desconstituirá a paternidade caso fique 
caracterizada a posse do estado de filiação, ou a 
hipótese do inciso V do art. 1.597. (grifo nosso)

Segundo o autor do Projeto, tais alterações justificam-se 
pelo fato de que tem sido cada vez mais enfatizada a prevalência da 
verdade socioafetiva em detrimento da sociológica, não podendo ser 
ignorado os seus reflexos na sociedade. A atual redação do art. 1601 

4 O Projeto de Lei 506/2007 foi recomendado pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família 
e, atualmente, teve parecer favorável, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legis-
lativa na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC encontrando-se con-
cluso, para apreciação, nas Comissões de Seguridade Social e Família, Constituição e Justiça 
e, de Cidadania.  O inteiro teor do Projeto está disponível em:  http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=345370. Acesso em: 24.09.11
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do ordenamento civil abre margem para a desconstituição das relações 
socioafetivas constituídas nas relações familiares, indo de encontro 
com a visão moderna da parentalidade consagrada pela Constituição 
Federal de 1988. Caso seja aprovado o Projeto de Lei nº. 506/2007 
efetivará, na prática, a determinação da paternidade fundada na 
socioafetividade.

Destarte, considerando que o direito tende a acompanhar 
os fatos sociais, será mera questão de tempo, o reconhecimento da 
filiação socioafetiva, pois, conforme já salientado, o ordenamento 
jurídico brasileiro tem dado mais importância aos elementos que 
trazem a felicidade, como o amor e o respeito, os quais asseguram a 
efetiva aplicação da Constituição na vida em sociedade. 

 4 O DIREITO SUCESSÓRIO DECORRENTE DA FILIAÇÃO 
SOCIOAFETIVA

O Estado democrático de Direito, instituído pela 
Constituição de 88, desvenda um novo modo de interpretação dos 
textos jurídicos, pois estes, não podem mais ser percebidos com o 
apego a metodologias passadas. A nova hermenêutica do Direito de 
Família trava uma verdadeira batalha ao pensamento dogmático, onde 
o Direito deixa de ser encarado como um jogo de cartas marcadas para 
abrir espaço a uma interpretação garantista. Mais do que solucionar 
um problema, esse novo modo de compreender o Direito deve ser um 
instrumento de defesa social.

Inúmeras foram às transformações sociais, econômicas, 
políticas e jurídicas sofridas desde a promulgação da Carta Magna de 
88 que pôs fim a presença intervencionista do Estado na sociedade. 
A institucionalização de um Estado Democrático de Direito trouxe 
reflexos significantes no ramo do Direito das Famílias, separando os 
conceitos de casamento, sexo e reprodução. 
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As famílias que existiam sob outras formas de constituição 
passaram a ter uma maior proteção estatal, por conta de uma leitura 
mais flexível, em consonância com os ditames constitucionais, das 
regras trazidas no Código Civil. 

Isso porque nessas últimas décadas, a família foi o grupo social 
que mais sofreu mudanças. Apesar disso, nenhum outro agrupamento 
humano consegue superar seu papel perante a sociedade, chegando-se 
a afirmar que ela é a sua base de sustentação. 

Deixa-se de lado todo o ranço patrimonialista da 
concepção civilista de 1916, para valorizar sentimentos como amor, 
companheirismo, solidariedade etc. Desponta o afeto como o 
principal elemento que caracteriza os vínculos familiares, na medida 
em que ele constrói, mantém ou põe fim aos relacionamentos entre 
seus componentes. É o afeto ainda, o que determina a formação dos 
vínculos de parentesco.  Dentro dessa nova perspectiva do direito de 
família o afeto eleva-se a categoria dos princípios que, nada mais são, 
do que instrumentos norteadores do sistema jurídico nacional.

Suas influências vêm sendo sentidas, com mais constância, 
no campo da filiação, por conta da relativização da verdade jurídica 
da filiação. Fala-se em uma interpretação mais abrangente do conceito 
de filiação, fundada na proibição de tratamento diverso para os filhos 
devido a sua origem. 

No atual entendimento, se a filiação pode ser reconhecida 
mesmo diante da ausência dos laços de sangue, então não há porque 
ignorar a realidade da filiação socioafetiva, cujo panorama tem sido 
bastante comum nas famílias brasileiras.

Conforme já asseverado, para que se caracterize do estado 
de filho afetivo torna-se imprescindível à presença dos seguintes 
requisitos: o nome ou apelido de família, o trato e a fama. Esses casos 
ocorrem naquelas circunstâncias em que as pessoas atuam como pai 
e filho numa estrutura familiar e são reconhecidos como tal diante 
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da sociedade, ainda que ausente à presença de laços biológicos ou 
legais entre eles (teoria da aparência). Dias (2008) ressalta ainda que, 
por não haver exigência legal nesse sentido, não se faz obrigatória à 
apresentação de todos esses elementos ao mesmo tempo, razão pela 
qual, quando existem dúvidas, deve prevalecer a condição de filho 
afetivo.

É uma relação que vem sendo construída ao longo 
dos anos de forma livre e espontânea, reafirmando o verdadeiro 
sentido da paternidade responsável que é capaz de gerar empenho e 
responsabilidade recíprocos. Por isso que Welter (2003, p. 165) observa 
que “a paternidade socioafetiva é a única que garante a estabilidade 
social, edificada no relacionamento diário e afetuoso, formando 
uma base emocional capaz de lhe assegurar um pleno e diferenciado 
desenvolvimento como ser humano”. 

Os Tribunais têm reconhecido a parentalidade afetiva, 
acolhendo sua validade e sua eficácia sobre a verdade biológica, até 
porque é inconcebível não considerar que o afeto é elemento que une 
as pessoas (amorosamente, amigavelmente ou familiarmente). Fato é 
que os relacionamentos não perduram sem que haja amor ou qualquer 
tipo de sentimento. 

É cediço, como outrora afirmado, que o direito das famílias 
possui uma estreita relação com o direito das sucessões, então 
porque não considerar que as mudanças ocorridas naquele reflete nas 
consequências deste?

Pois bem, uma vez que não restam dúvidas de que a filiação 
socioafetiva é uma modalidade de parentesco, por que ainda se 
persiste em negar o direito de herança ao filho afetivo, levando-se em 
consideração que são essas relações de parentesco que determinam os 
legitimados a sucessão?

Na seara jurídica não existem verdades absolutas, o que dirá 
no ramo das famílias que envolvem complexas e intrínsecas situações. 
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Os profissionais que lidam com esse cotidiano sabem que

O que vai parar na Justiça podem ser os restos do 
amor, como já se escreveu, ou quando não, o próprio 
ódio que ocupa, de modo cruel, os laços antes 
existentes. Tais conflitos são expostos nas separações 
ou divórcios, bem assim nas medidas preparatórias 
(separação de corpos, afastamento do lar conjugal) ou 
incidentais (busca e apreensão de filhos, por exemplo). 
Das desavenças se faz a exposição pública (embora 
os processos tramitem em segredo de justiça), tomada 
essa exposição no sentido de se estar diante do 
Estado-Juiz (FACHIN, 2007, p.15).

Por conta disso, temos visto que, hodiernamente, há um 
grande destaque na tutela dos agrupamentos familiares motivados pela 
dignidade da pessoa humana. Garantir a dignidade das famílias não é 
só dever do Estado, mas também da sociedade. Daí a importância do 
conhecimento interdisciplinar em matéria de família: não deixar que 
as mais diversas situações, trazidas a tona pelo judiciário, fiquem sem 
um posicionamento ou uma orientação. 

A maior expressão de dignidade da pessoa humana, dentro do 
núcleo familiar é traduzida pelo afeto que se consagra sem a presença 
de qualquer imposição legal. Nesse contexto não vinga a resistências 
dos juristas em não acolher a existência da identidade entre a filiação 
biológica e a afetiva, arraigados a letra fria da lei e derramando na 
sociedade decisões que não condizem com a dinâmica da sociedade.

[...] a paternidade tem um significado mais profundo do 
que a verdade biológica, onde o zelo, o amor paterno 
e a natural dedicação ao filho revelam uma verdade 
afetiva, uma paternidade que vai sendo construída 
pelo livre desejo de atuar em interação paterno-filial, 
formando verdadeiros laços de afeto que nem sempre 
estão presentes na filiação biológica, até porque, a 
paternidade real não é biológica, e sim cultural, fruto 
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dos vínculos e das relações de sentimento que vão 
sendo cultivados durante a convivência com a criança 
(MADALENO, 2000, p. 40).

Não se pode esquecer que o ser humano tem sentimentos e, 
se já é difícil para uma pessoa adulta conviver com a saudade daqueles 
que daqui partem o que dirá para uma criança (ou adolescente) ter 
que se acostumar com a falta daquele a quem considera como se pai 
ou mãe fosse. 

No que tange a sucessão socioafetiva, a legislação pátria nada 
dispõe a respeito do tema, mas também não a proíbe. Por conta dessa 
falta de regulamentação expressa, a maioria dos juristas defende a 
impossibilidade de um filho afetivo vir a pleitear direitos sucessórios, 
quando da morte daquele que era tido como seus pais. Justificam essa 
posição por entenderem que a sucessão se dá somente pelo parentesco 
consanguíneos e o civil. Tendo como base essa visão equivocada, de 
que apenas tais parentescos receberiam a tutela estatal, a justiça acaba 
cometendo graves injustiças, vez que deixa a margem do direito uma 
filiação que foge do “modelo” aceito pela maioria.

Em que pese ser esse o posicionamento que prevalece, não 
há porque vingar, vez que a própria lei garante a preservação dos 
direitos daqueles que recorrem à justiça, mesmo naqueles casos em 
que a lei é omissa. 

Outros sustentam essa impossibilidade, sob o argumento 
de que se o pai socioafetivo realmente quisesse de alguma maneira 
beneficiar esse filho teria feito em vida ou deixado testamento que 
o beneficiasse. Parece injusto que, pela ausência de formalidades 
legais, o filho afetivo seja prejudicado, sob o fundamento exclusivo de 
cumprimento as normas legais.  

O art. 1829 do Código Civil estabelece a ordem dos 
legitimados à sucessão pelas regras do parentesco sanguíneo 
(descendentes, ascendentes e colaterais) e o civil (cônjuge), sem fazer 
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qualquer referência ao parentesco “de outra origem” (socioafetivo).
A Constituição Federal de 88, em seu art. 5º, inciso II 

estabelece que “ninguém será obrigado a deixar de fazer algo, senão em 
virtude de lei”. Conforme já afirmado, a lei não proíbe expressamente 
sucessão socioafetiva, assim o não reconhecimento de seus efeitos 
jurídicos caracteriza uma afronta aos princípios constitucionais da 
isonomia dos filhos e da dignidade da pessoa humana, os quais são 
considerados cláusulas pétreas da Constituição Federal, de eficácia 
plena. Senão vejamos: 

O princípio da isonomia dos filhos não admite que exista 
tratamento preconceituoso aos filhos de qualquer origem; sem falar 
que nas hipóteses em que a lei estabelece tratamento diferenciado 
entre as pessoas, o faz pautado nos valores constitucionais. Por sua 
vez, a dignidade da pessoa humana, um dos alicerces básicos do 
Estado Democrático de Direito, reafirma a garantia de que qualquer 
homem é digno de tutela, pelo simples fato de “ser humano”, não 
considerando para isso, quaisquer características ou particularidades 
de ordem pessoal. 

Simões (2008) se vale daquela máxima jurista “do que não 
é proibido é permitido” para firmar o posicionamento de que como 
não existe obstáculo, por parte do ordenamento pátrio, abre-se uma 
lacuna para que a doutrina e a jurisprudência venham a consolidar de 
uma vez por todas a sucessão socioafetiva.

Quando o legislador consagra que o parentesco de “outra 
origem” alberga as relações de afeto, por que não aceitar que tais 
relações são suficientes para garantir direitos patrimoniais a uma 
pessoa?! É preciso que os julgadores compreendam que o cenário 
jurídico social ultrapassou o aspecto biológico das normas, até por 
que:
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[...] Não é apenas disso que se fala, uma vez que há 
pais biológicos que nunca souberam dessa condição, 
assim como há pais biológicos que se distanciaram 
afetivamente de seus filhos por razoes alheias à 
sua vontade real; há enfim, pais e relacionamentos 
paterno-filiais pautados pela ausência afetiva, a qual, 
embora possa ter produzido danos, poderá não 
configurar situações sólidas de suporte à demanda 
(HIRONAKA, 2005, p. 466). 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS, 2011), 
conhecido por suas decisões vanguardistas, tem admitido que a filiação 
socioafetiva sirva como fundamento para o reconhecimento de uma 
pessoa como filho: 

AÇÃO DECLARATÓRIA. ADOÇÃO INFORMAL. 
PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO. 
PATERNIDADE AFETIVA. POSSE DO ESTADO 
DE FILHO. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. 
ESTADO DE FILHO AFETIVO. INVESTIGAÇÃO 
DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. 
PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE HUMANA 
E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 
ATIVISMO JUDICIAL. JUIZ DE FAMÍLIA. 
DECLARAÇÃO DA PATERNIDADE. 
REGISTRO. A paternidade sociológica é um ato 
de opção, fundando-se na liberdade de escolha de 
quem ama e tem afeto, o que não acontece, às vezes, 
com quem apenas é a fonte geratriz. Embora o ideal 
seja a concentração entre as paternidades jurídica, 
biológica e socioafetiva, o reconhecimento da última 
não significa o desapreço à biologização, mas atenção 
aos novos paradigmas oriundos da instituição das 
entidades familiares. Uma de suas formas é a “posse 
do estado de filho”, que é a exteriorização da condição 
filial, seja por levar o nome, seja por ser aceito como 
tal pela sociedade, com visibilidade notória e pública. 
Liga-se ao princípio da aparência, que corresponde a 
uma situação que se associa a um direito ou estado, e 
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que dá segurança jurídica, imprimindo um caráter de 
seriedade à relação aparente. Isso ainda ocorre com 
o “estado de filho afetivo”, que além do nome, que 
não é decisivo, ressalta o tratamento e a reputação, 
eis que a pessoa é amparada, cuidada e atendida pelo 
indigitado pai, como se filho fosse. O ativismo judicial 
e a peculiar atuação do juiz de família impõe, em 
afago à solidariedade humana e veneração respeitosa 
ao princípio da dignidade da pessoa, que se supere a 
formalidade processual, determinando o registro da 
filiação do autor, com veredicto declaratório nesta 
investigação de paternidade socioafetiva, e todos os 
seus consectários. APELAÇÃO PROVIDA, POR 
MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70008795775, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José 
Carlos Teixeira Giorgis, Julgado em 23/06/2004)

Se aquele a quem se considera filho sempre gozou desta 
condição, nada mais justo sua inserção na condição de herdeiro, pois 
mais uma vez afirma-se que a falta de formalização legal jamais deve 
ser utilizada como óbice ao seu reconhecimento jurídico. Até porque 

quando se vive um novo modelo de família, onde se reconhece que a 
verdadeira filiação se desvincula da verdade biológica, não faz sentido 
permanecer omisso, se existem meios de garantir que a filiação 
socioafetiva seja devidamente protegida. 

Uma vez consolidada a filiação socioafetiva ocorre à quebra 
do vínculo com o pai biológico, pois “o filho terá direito a alimentos e 
à herança (bem como todos os demais efeitos, como guarda, visitas...) 
do seu pai – que é o afetivo” (FARIAS; ROSENVALD, 2010, p.594). 
Isso porque, é de todo conveniente lembrar que, no direito sucessório 
pátrio, inexiste a possibilidade de alguém vir a suceder duas vezes. 

Por mais que o Direito ignore os direitos sucessórios na filiação 
socioafetiva, reafirma-se que não existe qualquer fundamentação válida 
para que tal discriminação ainda prossiga, sob pena de caracterizar 
verdadeira transgressão aos preceitos constitucionais, como o da 
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dignidade da pessoa humana.  
Qualquer relação fundada pelo afeto merece o amparo 

estatal, pois só assim será possível assegurar a garantia de uma vida 
digna a todos os cidadãos, na medida em que impõe respeito as suas 
individualidades e liberdades. Uma leitura conjunta da Constituição 
Federal de 88 e do Código Civil de 2002 revela que o objetivo das 
famílias consiste na felicidade dos seus integrantes. Sem falar que, 
quando se fala que todos os filhos são iguais, busca-se a garantia de 
que todo filho tenha um pai; ou seja, é uma forma indireta de assegurar 
que todas as espécies de filiação têm a capacidade ser reconhecidas.

Recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 
decisão histórica (Apelação nº 0006422-26.2011.8.26.0286 – Itu) 
autorizou que fosse acrescentado na certidão de nascimento de um 
jovem o nome de sua madrasta (que casou com seu pai quando este 
tinha apenas 02 anos), sem excluir o de sua mãe, que faleceu 03 (três) 
dias após o parto. 

EMENTA: MATERNIDADE SOCIOAFETIVA 
Preservação da Maternidade Biológica. Respeito à 
memória da mãe biológica, falecida em decorrência 
do parto, e de sua família - Enteado criado como filho 
desde dois anos de idade Filiação socioafetiva que 
tem amparo no  art. 1.593 do Código Civil e decorre 
da posse do estado de filho, fruto de longa e estável 
convivência, aliado ao afeto e considerações mútuos, e 
sua manifestação pública, de forma a não deixar dúvida, 
a quem não conhece, de que se trata de parentes - A 
formação da família moderna não-consanguínea tem 
sua base na afetividade e nos princípios da dignidade 
da pessoa humana e da solidariedade Recurso provido 
(Apelação Cível TJSP nº. 0006422-26.2011.8.26.0286. 
Relator: Desembargador Alcides Leopoldo e Silva 
Junior. Julgado em: 14.08.12). 
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Antes dessa decisão fazia-se a escolha por um ou outro, ou 
seja, pelo pai biológico ou pelo afetivo, sendo que agora se abre espaço 
para o reconhecimento da “multiparentalidade”. Tal reconhecimento, 
inclusive, surtirá efeitos de ordem patrimonial. 

Enfim, a garantia de direitos ao filho socioafetivo confirmará 
que o verdadeiro parentesco se funda no afeto e na convivência diária, 
não mais possibilitando que se cometam maiores injustiças com esses 
filhos, pois como diz a sabedoria popular “o Direito deve estar a 
serviço da sociedade e não o contrário”. 

5 CONCLUSÃO

Foram criados mecanismos de proteção não só a entidade 
familiar, mas a todos os seus membros, como forma de contemplar 
o fundamento de dignidade da pessoa humana. Também houve a 
necessidade de reformular os conceitos de família e de filiação dando-
lhes uma interpretação sob um aspecto mais garantista.   

Hodiernamente, pode-se dizer que a família é uma 
comunidade formada por pessoas unidas não apenas pelos laços de 
sangue, mas acima de tudo pelo amor, carinho e cuidados recíprocos, 
que vão sendo acalentados no dia a dia, por aqueles que se consideram 
verdadeiramente como pais, filhos, irmãos, tios, avós etc. No que 
concerne a filiação, por sua vez, não mais interessa a origem, pois 
todos são apenas filhos, com iguais direitos e qualificações.

A figura da filiação socioafetiva sempre fez parte da 
composição das relações familiares, se diferenciando pelo simples ato 
de alguém aceitar livremente a outrem como filho, dispensando a ele o 
mesmo tratamento que seria dado ao filho biológico. Estabelece-se, a 
partir de então, a posse de estado de filho afetivo, que tem o escopo de 
proteger aquele “filho” que se mostra para a sociedade, reafirmando o 
ditado popular que afirma “pai é aquele que cria”.
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Se o princípio da isonomia dos filhos não admite que exista 
tratamento preconceituoso aos filhos provenientes de qualquer origem 
e, lembrando que sempre que a lei estabelece tratamento diferenciado 
entre as pessoas, o faz pautado nos valores constitucionais, por que 
não considerar que não existe obstáculo, no ordenamento pátrio, para 
que a doutrina e a jurisprudência consolidem de uma vez por todas a 
sucessão socioafetiva?!

E já que o legislador consagra que o parentesco de “outra 
origem” alberga as relações de afeto, por que não aceitar que tais 
relações são suficientes para garantir direitos patrimoniais a uma 
pessoa?!

Caracterizado o estado de filho afetivo, este deve receber o 
mesmo tratamento dispensado a todos os filhos, suprindo as lacunas 
existentes na lei, mormente na parte que se refere à garantia dos seus 
direitos. A parentalidade afetiva é tão relevante quanto àquela oriunda 
dos laços de sangue. Assim não há que se cogitar a prevalência de 
uma sobre a outra. Cabe ao magistrado avaliar a que se apresenta mais 
justa e adequada ao caso concreto, tendo em vista sempre o melhor 
interesse dos membros da família. 

E isso porque quando se vive um novo modelo de família, 
onde se reconhece que a verdadeira filiação se desvincula da verdade 
biológica, não faz sentido permanecer omisso, se existem meios de 
garantir que a filiação socioafetiva seja devidamente protegida. 

Partindo desse pressuposto afirma-se que negar os efeitos 
jurídicos decorrentes das relações de afeto é como confrontar a 
Constituição Federal, além de se cometer graves injustiças com 
grande parcela da sociedade, sob o fundamento da ausência de uma 
legislação expressa que assegure essa proteção. Num Estado que se 
afirma democrático de direito isso equivaleria ao retrocesso social de 
todas as garantias constitucionais. 
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ABSTRACT

The present work aims study the recognition of  socioaffective 
filiations in consequence of  absence of  legal protection, as well the 
effects of  this recognition in relation on succession. The choose of  
this theme is given as a challenge, once filiations always did part on 
a quotidian of  Brazilian families and because there are few studies 
about it. The most critiques to the studies that involve the thematic 
of  affective comes from the fact that the critics are based upon 
insubstantial values, without juridical solution. Hence the development 
of  the text seek to the demonstrate that, despite the absence of  express 
regulation, there are bases to Judiciary can recognize successor rights 
to the affective son.

Keywords: Family. Socialaffective filiation. Dignity of  the human 
person. Sucession.
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O DESACERTO E A DERROCADA DA PEC Nº 37/2011

Luciana Braga 1

       
RESUMO

A finalidade constitucional do Ministério Público. As 
principais atribuições do Ministério Público à luz da Constituição 
Federal de 1988. Investigação Criminal. Polícia Judiciária. 
Monopólio da Persecução Penal. Inexistência. Esvaziamento das 
atribuições ministeriais. Enfraquecimento do MP. Necessidade de 
previsão normativa expressa. Regulamentação por lei ordinária. 
Excepcionalidade da investigação. Atuação justificada. Outras formas 
de investigação admitidas no sistema criminal brasileiro. Viabilidade 
e limites do Poder Investigatório do Ministério Público. Teoria dos 
Poderes Implícitos. Reconhecimento. Rejeição da proposta de emenda 
constitucional nº 37/2011. Combate à criminalidade, corrupção e ao 
crime organizado. Redefinição de Competências. Controle externo da 
polícia judiciária. Indispensabilidade. Relação entre órgão controlador 
e controlado. Pretensão punitiva do Estado. Garantias constitucionais 
observadas durante a fase de investigação. Posicionamento dos 
Tribunais Superiores favorável a investigação direta pelo Ministério 
Público. Discussão pendente de julgamento no Supremo Tribunal 
Federal. O desacerto e a derrocada da PEC nº 37. Conclusão.

Palavras–Chave: Investigação Criminal. Monopólio Constitucional. 
Inexistência. Legitimidade da investigação criminal direta pelo 

1 Graduada em Direito pelo Centro Universitário do Maranhão – UNICEUMA, Advogada, 
pós - graduada em Direito Público, na modalidade Formação para  Magistério Superior, pela 
Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes - LFG, em convênio com a Universidade Anhangüera 
– Uniderp,  tutora de TCC à distância do Curso de Especialização em Gestão Pública, do 
Programa Nacional de Formação em Administração Pública – PNAP, pela Universidade Es-
tadual do Maranhão – UEMA.
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órgão ministerial. Necessidade de regulamentação por lei ordinária. 
Outras formas de investigação admitidas no ordenamento brasileiro. 
Exclusividade nas investigações. Inviabilidade. Proposta de Emenda 
Constituição nº 37/2011 rejeitada. 

1 INTRODUÇÃO

Até o início das manifestações, dias atrás, a aprovação da 
PEC nº 37 era dada como certa. No entanto, em tempos de clamores 
sociais e luta pelos direitos (que recentemente alastrou-se pelas 
mais diversas classes sociais brasileiras), a Câmara dos Deputados 
oportunamente mudou seu posicionamento e rejeitou a malfadada 
proposta de emenda constitucional, de autoria do Deputado Federal 
Lourival Mendes (PTdoB-MA), com 430 votos contra, apenas 9 votos 
favoráveis, computando-se ainda, 2 abstenções.

Iniciava-se, assim, a derrocada da PEC nº 37. A mínima 
possibilidade de sua aprovação representou para o nosso país um 
dos mais violentos atentados à democracia e ao estado de direito já 
perpetrados por um corpo político que está no poder.

A voz, ecoando das ruas, foi novamente ouvida. Evitou-se, 
assim, que outra ditadura fosse estabelecida. 

A controvérsia que pairou durante algum tempo no seio da 
comunidade jurídica e da sociedade brasileira consistiu, em suma, na 
possibilidade ou não de o Ministério Público realizar de forma direta 
atividade investigativa, uma vez que já a desenvolve no âmbito de 
outros procedimentos (dentre os quais, o do inquérito civil), na qual 
haveria uma redefinição de competências, evitando-se, dessa forma, 
alguns conflitos de ordem funcional.

Por outro lado, a Polícia Civil, representada pelos Delegados 
de carreira, questiona a validade dessa atribuição do parquet, alegando 
usurpação de determinadas atribuições e a inexistência de previsão 
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constitucional expressa para esse tipo de atuação.
Foi sob essa configuração, portanto, que tramitou a PEC 

nº 37/2011, foco de inúmeras insurgências e acalorados debates no 
cenário jurídico brasileiro, tendo de um lado, os representantes do 
Ministério Público, e do outro, as Polícias (Civil e Federal), tendo por 
objeto o acréscimo do parágrafo décimo ao art. 144, da Constituição 
Federal de 1988, estabelecendo a privatividade das Polícias Civil e 
Federal para conduzir e investigar todas e quaisquer infrações penais. 

Nesse contexto, um dos principais argumentos por parte 
daqueles que defendiam a aprovação da proposta de emenda, 
repousava na ausência de dispositivo legal que regulamentasse a 
atuação do Ministério Público durante a fase preliminar investigativa, 
sendo inconstitucional, portanto, essa sua participação, na medida 
em que acabava por comprometer a atuação da própria Polícia Civil, 
órgão dotado de competência para apuração de infrações criminais 
segundo a CF/88. 

Por outro lado, aqueles que eram fortemente contrários 
à aprovação da PEC, alertavam que a vedação prevista limitaria 
sobremaneira a função investigativa desenvolvida pelo Ministério 
Público em alguns casos, durante a fase pré-processual, principalmente 
quando estivesse o parquet envolvido em operações de grande porte, 
como aquelas concernentes ao combate ao crime organizado e à 
corrupção. 

Merece ainda o devido destaque mencionar que a PEC 
nº 37/2011 colidia frontalmente com a orientação predominante 
nos Tribunais Superiores (leia-se: STF e STJ), os quais já vinham 
se posicionado a respeito da questão, entendendo que a Carta 
Política de 1988 elevou o órgão do Ministério Público a patamares 
tais, que já permitia ao mesmo, enquanto titular da ação penal 
pública, a prerrogativa para empreender investigações criminais e 
realizar diligências, como fim de colher elementos de prova para o 
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desencadeamento da pretensão punitiva estatal, sendo-lhe vedado tão 
somente, realizar e presidir inquérito policial.

A aprovação dessa emenda certamente implicaria em grave 
crise de insegurança jurídica, desestabilizando as relações sociais, 
na proporção em que enfraqueceria as instituições democráticas, 
desconsiderando os reais interesses da sociedade. 

No âmbito do Direito Comparado, registre-se que apenas 
três países, em todo o mundo, vedam a investigação pelo órgão do 
Ministério Público: Quênia, Indonésia e Uganda, que sem maiores 
divagações, não são modelos de desenvolvimento democrático a ser 
seguidos.

De fato, a pressão popular exercida, foi fundamental para 
derrubar a proposta.

2 A FINALIDADE CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO

2.1 As principais atribuições do Ministério Público à luz da 
Constituição Federal de 1988 

A Constituição Federal de 1988 dispensou tratamento singular ao órgão 

do Ministério Público, redesenhando-lhe o perfil constitucional e ampliando as suas 

funções jurídicas de forma expressiva, conferindo-lhe garantias até então inéditas 

à própria Instituição e aos membros que a integram. Emerge-se, assim, sob a 

ótica da nova ordem democrática (inaugurada pela CF/88), o MP como legítimo 

representante da sociedade civil. 

A Carta Política ainda ampliou a competência do parquet, 
dotando-o do poder de requisitar diligências investigatórias e de 
instaurar a ação penal, ao tempo em que “constitucionalizou” os meios 
necessários para que as instituições democráticas, a exemplo do MP, 
pudessem alcançar os seus fins. Essa previsão encontra-se estampada 
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no art. 129, incisos VI, VIII e IX, da CRFB, in litteris: 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério 
Público:
(omissis) 
VI- expedir notificações nos procedimentos 
administrativos de sua competência, requisitando 
informações e documentos para instruí-los, na forma 
da lei complementar respectiva;
[...]
VIII - requisitar diligências investigatórias e a 
instauração de inquérito policial;
IX - exercer outras funções que lhe forem 
conferidas, desde que compatíveis com sua 
finalidade, sendo-lhe vedada a representação 
judicial e a consultoria jurídica de entidades 
públicas; (BRASIL, 2012d) (Grifou-se)

A Lei Orgânica Nacional do Ministério, por sua vez, 
regulamentou o art. 129 da CF/88:

Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério 
Público poderá:
I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e 
procedimentos administrativos pertinentes e, para 
instruí-los:
a) expedir notificações para colher depoimento ou 
esclarecimentos e, em caso de não comparecimento 
injustificado, requisitar condução coercitiva, 
inclusive pela Polícia Civil ou Militar, ressalvadas as 
prerrogativas previstas em lei;
b) requisitar informações, exames periciais e 
documentos de autoridades federais, estaduais e 
municipais, bem como dos órgãos e entidades da 
administração direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios;
c) promover inspeções e diligências investigatórias 
junto às autoridades, órgãos e entidades a que se 
refere a alínea anterior;
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II - requisitar informações e documentos a entidades 
privadas, para instruir procedimentos ou processo em 
que oficie;
III - requisitar à autoridade competente a instauração 
de sindicância ou procedimento administrativo 
cabível;
IV - requisitar diligências investigatórias e a 
instauração de inquérito policial e de inquérito 
policial militar, observado o disposto no art. 129, 
inciso VIII, da Constituição Federal, podendo 
acompanhá-los; (BRASIL, 2012c) (Grifou-se)

 
Por seu turno, a Lei Orgânica do Ministério Público da União 

– LOMPU,  Lei Complementar nº 75/93, em seu art. 5º, inciso VI, 
§ 2º, ao regimentar o art. 129, inciso IX, da Lei Maior, assim dispôs: 

Art. 5º - São funções institucionais do Ministério 
Público:
(...) omissis
VI - exercer outras funções que lhe forem conferidas, 
desde que compatíveis com a sua finalidade.
Parágrafo 2º - Somente a lei poderá especificar as 
funções atribuídas pela Constituição Federal e 
por esta Lei Complementar ao Ministério Público 
da União, observados os princípios e normas nela 
estabelecidos.(BRASIL, 2012b, Grifo nosso) 

O certo é que, a Constituição Federal, ao erigir o Ministério 
Público como órgão fiscalizador da ordem jurídica, maximizou as suas 
atribuições institucionais. Em outros termos, é o que Streck e Feldens 
(2003)2 chamam de “cláusula de abertura”, vale dizer, o operador jurídico 
deve fazer uma interpretação do texto constitucional compatível com 
todos os estatutos que venham, de alguma forma, regulamentar a 
atividade ministerial nas suas diferentes esferas. 

Por tais razões, hoje, entende-se que a função investigatória 
2 STRECK, Lênio Luiz Streck. FELDENS, Luciano. Crime e Constituição – A Legitimida-
de da Função Investigatória do Ministério Público. . Rio de Janeiro: Forense, 2003.
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do MP não é inconstitucional, uma vez que, embora não tenha sido 
prevista de forma expressa (em virtude de creditar-se tal possibilidade 
à regulamentação proposta pelas LONMP e LOMPU), a Constituição 
Federal igualmente não a vedou, como queriam, à todo custo, fazer 
crer.

Não há que extrair-se outra conotação à letra da lei 
quando assim não o quis o próprio legislador constituinte. Muito 
pelo contrário, “deixou-se em aberto” a possibilidade do legislador 
infraconstitucional legitimar determinados procedimentos, através 
das Leis Orgânicas e das Leis Complementares, dentro dos preceitos 
constitucionalmente estabelecidos. 

Portanto, a questão da prerrogativa do Ministério Público 
para continuar exercendo a atividade investigativa no âmbito criminal, 
analisada sob o ponto de vista da CF/88, não extrapola a competência 
das Polícias estabelecida no art. 144, não mitiga nem tampouco afronta 
o poder de investigação dos órgãos policiais.

A PEC nº 37/2011, em verdade, foi fruto de uma 
interpretação equivocada da Constituição.

Entretanto, há quem diga que a sua rejeição só foi possível 
por conta de um “acordo” entre os partidos, para votarem mais 
adiante, projetos que venham a disciplinar em seu bojo a matéria – 
contemplando a forma, o desenvolvimento e os limites dessa atividade 
investigativa do Ministério Público, em que pese já haver alguma 
regulamentação nesse sentido, por parte das resoluções normativas 
de competência do próprio Conselho Nacional do Ministério Público.

2.2 Viabilidade e Limites do Poder Investigatório do Ministério 
Público

Para as autoridades policiais, submeter-se ao controle 
externo do Ministério Público significa, além de sofrer redução de 
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seu prestígio político e social, suportar uma espécie de “hierarquia 
administrativa”, o que acaba por incitar inúmeros atritos entre os dois 
órgãos, quando na verdade, ambos deveriam atuar como parceiros e 
colaboradores, e nessa queda de braços, deveria prevalecer o interesse 
público, ao invés de vaidades pessoais.  

Por certo, há questões complexas a serem pensadas e 
equacionadas: como ficarão as relações entre órgão controlador e o 
controlado? Seria o fim das disputas corporativistas? 

Ora, esse episódio (a reviravolta da população nas ruas, a 
tomada de consciência, a rejeição da PEC com uma votação expressiva 
e a cobrança de um poder público eficiente), à toda evidência, 
demonstram confiança no MP e comprovam que a sociedade quer 
que mais órgãos investiguem, não só a polícia.

E, muito mais que uma pedra no calcanhar da polícia 
judiciária, o Ministério Público é erroneamente visto como uma 
instituição que reduz o seu prestígio, considerando-se a hipótese de 
que esse mais novo “poder-dever” (investigar diretamente determinados crimes) 
limitaria as ações da polícia, despojando do seu rol de competências 
aquela principal, qual seja, a apuração de infrações penais.

Visão completamente distorcida da realidade. A análise que 
aqui se propõe é: como exerceria a fiscalização (o controle externo) 
da polícia (art. 129, inc. VII, da CF/88) se fossem retirados do MP os 
meios necessários para tanto?

Na prática, essa função ministerial poderia ser bem mais efetiva, tendo 

em vista que todos os dias são inúmeras as notícias a respeito de maus tratos, abuso 

de poder e violência praticada dentro das Delegacias. Em outras palavras, mesmo 

com o auxílio de outros órgãos, a Polícia está longe de cumprir sua função de zelar 

pela segurança da sociedade. Por vezes, os próprios policiais, que têm como preceito 

básico proteger o cidadão, agem de forma contrária, intimidando-o e atuando como 

criminosos ou juntamente com eles. 

A propósito, Hugo Nigro Mazzilli (2005) ao discorrer a 
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respeito do controle externo, assim arremata: 

[...] Numa democracia, controles externos 
sempre serão salutares; o que normalmente 
provoca maior polêmica é a forma de exercitar o 
controle. O controle externo faz parte da própria 
harmonia dos Poderes, inserindo-se no sistema 
de freios e contrapesos. (Grifo nosso)

Com efeito, admitindo-se que um dos objetivos do Estado 
seja alcançar a paz social, deve prevalecer sempre a busca pelo interesse 
público. Pertinente, nesse cenário, a positivação (de uma vez por 
todas) da atuação do MP na seara investigativa criminal, legitimando-o 
ao lado da polícia judiciária e dos demais órgãos que já realizam as 
investigações.

Ademais, fazendo-se novamente alusão à PEC nº 37/2011, 
digamos que a Polícia fosse o único órgão legitimado a investigar, 
seria essa investigação isenta? Quando a polícia falhasse, a sociedade 
ficaria com o prejuízo de não ver um organismo que foi criado para 
isso, não funcionar? Será que o Ministério Público - órgão dotado 
de prerrogativas constitucionais que lhe garantem independência e 
imunidade a pressões externas - sobretudo políticas - não poderia, 
nesses casos, conduzir as investigações? Sem sombra de dúvidas, seria 
uma reflexão relevante...

Na prática, pensamos ser possível uma maior interação entre 
Polícia e Ministério Público para a consecução de objetivos comuns. 
Deve-se buscar um consenso, sem vencidos ou vencedores. Nem 
se diga que, quanto maior for a interação entre os órgãos que, de 
algum modo, desempenham funções de natureza investigativa, mais 
satisfatório será seu resultado, e seria um ônus a menos para a sociedade 
arcar em termos de segurança pública e aumento da criminalidade.

Não precisamos ir longe para compreendermos um pouco 
da realidade das Delegacias brasileiras: condições de trabalho precárias 
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enfrentadas pelos agentes e autoridade policiais, carência de material, 
pessoal e operacional para a apuração dos crimes, assim como uma 
infinidade de inquéritos que não conseguem avançar por excesso de 
demanda. 

Ainda assim, frente à todas essas dificuldades, a Polícia brigou 
– e muito - pela implementação desse modelo de sistema investigativo 
que não se sustenta, mostrou-se falho, corruptível e avesso a controles.   

Notadamente, é por meio do denominado “controle externo” 
que procura-se preservar, por exemplo, os direitos fundamentais das 
pessoas que estão sendo investigadas, buscando-se coibir eventuais 
ameaças e abusos de poder por parte das autoridades envolvidas.

Dessa forma, é sob essa perspectiva que defendemos a tese 
da indispensabilidade do controle, mormente considerando-se que o 
Ministério Público manifesta seu poder de fiscalização sobre toda a 
estrutura administrativa do Estado. 

Ademais, esse controle externo não se vislumbra nos alicerces 
hierárquicos nem no âmbito administrativo da Polícia Judiciária, mas 
sim, nos resultados das atividades persecutórias desenvolvidas, razão 
pela qual deverá ser mantido.

3 O DESACERTO E A DERROCADA DA PEC Nº 37/2011

Como já mencionado em linhas anteriores, a PEC nº 37/2011 
- que ficou nacionalmente conhecida como a “pec da impunidade” ou “a 
emenda da insensatez” (difícil nominar o inominável!) - pretendia retirar o 
Ministério Público do cenário investigativo e estabelecer o monopólio 
da persecução penal a cargo Polícias Civil e Federal.

Tamanha foi a repercussão negativa dessa medida, que a 
sociedade brasileira acabou por enxergá-la mais como uma manobra 
política, com a nítida intenção de que determinados crimes não 
fossem investigados, do que propriamente, uma ingerência do órgão 
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ministerial em supostamente querer substituir-se à atividade da polícia 
judiciária, o que, de fato, não ocorre.  

O viés investigativo do órgão ministerial está encravado 
em sua própria essência, e dela não pode ser dissociado. Pretendia-
se, com tal aprovação, o completo esvaziamento e o consequente 
enfraquecimento do Ministério Público, assim como de outros órgãos 
que iniciavam investigações em seus âmbitos internos, e, não raro, 
culminavam em conseqüências penais. 

Por óbvio que esses procedimentos revestem-se de conteúdo 
investigatório. As Comissões Parlamentares de Inquérito – CPI’s 
investigam, assim como o Banco Central do Brasil – BACEN, a 
Receita Federal, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – 
COAF, a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, o TCU, os TCEs, a 
Comissão de Valores Mobiliários - CMV, as Corregedorias da Câmara 
e do Senado, etc. 

Em nosso ordenamento jurídico, hoje, destoaria 
completamente da realidade, pensar-se em exclusividade da Polícia 
Judiciária para a realização de diligências investigatórias, em razão de 
existirem tantos outros agentes legitimados a realizá-las.

Em outras palavras, estabelecer o monopólio da investigação 
criminal a cargo das Polícias Civil e Federal, seria o mesmo que extirpar 
todas as demais formas de investigação que hoje são permitidas no 
ordenamento brasileiro, admitidas pela própria CF/88.

Os argumentos eram inconsistentes e não convenceram. 
Isto porque seria anacrônico permitir que o ordenamento delegasse 
a outros entes do Poder Público tal atribuição, e não a conferisse 
também ao Ministério Público, uma vez que, enquanto titular da ação 
penal pública, tem a possibilidade buscar os elementos ensejadores da 
sua convicção. 

Engrossando as fileiras daqueles que permanecem contrários 
à tese da investigação por parte do MP, destaca-se a Ordem dos 
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Advogados do Brasil, que  ajuizou junto ao Supremo Tribunal Federal 
a ADI nº 3836, arguindo a (in)constitucionalidade da Resolução 
nº 13/2006 do Conselho Nacional do Ministério Público, sob o 
fundamento de que a competência para legislar sobre processo penal 
pertence à União, conforme dispõe o art. 22, inciso I, da CF/88, 
e portanto, uma resolução do CNMP não poderia dispor sobre a 
matéria.

A rigor, para a OAB as investigações criminais devem ser 
conduzidas, com exclusividade, pela polícia judiciária (polícia federal 
e polícias civis estaduais), nos termos do art. 144 da Constituição 
Federal de 1988.

Feita uma breve digressão faz-se aqui o registro, de que anos atrás, 

ao discorrer a respeito do tema ao término de minha graduação, com o trabalho 

intitulado: “A inexistência de monopólio constitucional na investigação criminal: 

a legitimidade da função investigatória do Ministério Público”, defendeu-se a idéia 

de que o ordenamento jurídico brasileiro já dispunha de instrumentos normativos 

suficientes para agasalhar o poder persecutório do Ministério Público, sendo 

desnecessário mais atividade legislativa nesse sentido.

No entanto, ante o tormentoso cenário que se formou 
com o risco latente de ser aprovada a “pec da impunidade”, revesse 
o posicionamento, e hoje, advogo a tese da necessidade de uma 
regulamentação, por meio de lei, de toda a atividade investigativa 
deflagrada pelo MP, a fim de que se coloque, de uma vez por todas, 
uma pá de cal sobre o assunto, já que o inconformismo daqueles que 
são contrários à tese da investigação, impede a aceitação da teoria dos 
poderes implícitos, por exemplo, ou da interpretação sistemática (e 
não literal) de nossa Constituição Federal, o que resolveria, ao menos 
em tese, a controvérsia.

É preciso se ter em mente que se a CF/88 atribuiu uma 
determinada finalidade a um órgão constitucional, 
há de se entender que a esse órgão foram também 
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outorgados os meios e instrumentos necessários ao 
desempenho desse mister. Em síntese, é nessa idéia 
que consiste a lógica dos poderes implícitos. 

Em verdade, a Constituição de 1988 não alijou o Ministério 
Público no capítulo “Das Funções Essenciais à Justiça” para ser inerte. A 
sociedade não precisa de menos órgãos investigando, e sim, de mais 
investigação. Trata-se de conjugar esforços, somar! O que pretendia a 
PEC 37 era justamente o contrário: dividir, enfraquecer, monopolizar 
a persecução criminal, deixando unicamente por conta das polícias 
todo o trabalho de elucidação da autoria e da materialidade delitiva, 
atividade essa que não se esgota no âmbito de um inquérito policial, 
como bem sabemos.

Os inúmeros exemplos saltam aos olhos, e, no âmbito do 
Poder Judiciário não é diferente: o STF, o STJ, os TRFs, os TJs dos 
Estados, os Juízes Corregedores dos presídios, todos investigam e 
podem investigar. O art.33, parágrafo único, da Lei Orgânica Nacional 
da Magistratura – LOMAN, reza que compete ao Tribunal, e não à 
Polícia, a investigação de magistrados envolvidos em crimes:

Art. 33 - São prerrogativas do magistrado:
Parágrafo único – Quando, no curso da investigação, 
houver indício da prática de crime por parte do 
magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, 
remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou 
órgão especial competente para o julgamento, a 
fim de que prossiga na investigação. (BRASIL, 

2012ª, Grifo nosso)

Em igual sentido, dispõe o art. 18 da Lei Complementar nº 
75/93, que trata das prerrogativas dos membros do Ministério Público 
da União, verbis:
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Art.18 – São prerrogativas dos membros do Ministério 
Público da União:
II – processuais:
Parágrafo único – Quando, no curso de 
investigação, houver indício da prática de 
infração penal por Membro do Ministério Público 
da União, a autoridade policial, civil ou militar, 
remeterá imediatamente os autos ao Procurador-
Geral da República, que designará membro 
do Ministério Público para prosseguimento da 
apuração do fato. (BRASIL, 2012b, Grifo nosso)

O Ministério Público, como dominus litis, possui a titularidade 
na propositura da ação penal, e antes de ser parte, ele é fiscal da lei, ou 
seja, faz parte de sua natureza investigar.

O Presidente do STF - Ministro Joaquim Barbosa, em trecho 
do voto proferido anos atrás, no julgamento do Inquérito nº 1968-
2/DF, clarificou as razões que, segundo ele, legitimam essa atuação 
investigativa ministerial: 

[...] O que autoriza o Ministério Público a 
investigar não é a natureza do ato punitivo 
que pode resultar da investigação (sanção 
administrativa, cível ou penal), mas, sim, o fato 
a ser apurado, incidente sobre bens jurídicos 
cuja proteção a Constituição explicitamente 
confiou ao Parquet. [...] Assim, parece-me lícito 
afirmar que a investigação se legitima pelo fato 
investigado, e não pela ponderação subjetiva 
acerca de qual será a responsabilidade do agente 
e qual a natureza da ação a ser eventualmente 
proposta. (apud MULLER, 2012) (Grifou-se)

No que tange ao entrosamento entre as duas instituições – Ministério 

Público e Polícia Judiciária – ainda não funciona como o esperado, especialmente 

pelo fato de que a Polícia continua a entender o controle externo como uma grande 

ingerência do MP na sua suposta exclusividade para investigar. 
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Isto porque o art. 144, § 1º, inciso IV da Constituição de 1988, dispõe 

que a Polícia Federal se destina “[...] a exercer, com exclusividade, as funções de 

polícia judiciária da União”. É desse comando normativo, portanto, que chegou-se 

à concepção de que somente a polícia poderia realizar investigações criminais.

Nesse cotejo, em relação ao polêmico uso do termo 
“exclusividade”, interpretações de toda ordem exsurgem para 
desmistificar o seu significado nos moldes como se apresenta na atual 
CF/88. Àquele que parece ter a conotação mais razoável, refere-se ao 
fato de ter conferido o legislador, dentre as Polícias da União (Polícia 
Federal, Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal), exclusividade à 
Polícia Judiciária Federal quanto à competência para investigar crimes 
praticados contra os interesses da União.

Em sentido contrário, imaginando-se que o legislador, de fato, 
desejou imprimir no vocábulo “exclusividade” o significado que tanto 
desejam os Delegados de Polícia e os defensores da tese monopolista, 
por exemplo, por qual razão não teria sido feita a ressalva no texto 
constitucional em relação às Polícias Civis, no âmbito estadual? Não 
seria uma incongruência permitir a exclusividade para a PF no âmbito 
da União e a não – exclusividade para a Polícia Civil nos Estados?

A despeito de ter sido rejeitada a PEC nº 37 – uma vitória 
para os membros do MP de todo o país - o imbróglio ainda pende de 
julgamento no STF. Conforme acima manifestado, em sendo negada 
essa prerrogativa (a qual já dispõe o Ministério Público, segundo nosso 
entendimento, pendente apenas de regulamentação), necessariamente 
implicaria na impossibilidade de outros órgãos também iniciarem e 
conduzirem investigações em seus procedimentos internos, como 
atualmente acontece nas esferas dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário. 

Isso por uma razão óbvia: se somente à polícia é dado 
investigar, não se poderia de forma alguma conferir validade às 
investigações conduzidas pelo MP, e tão pouco, àquelas oriundas de 
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outros órgãos, iniciadas por outras autoridades, que não a Policial. 
Seria absolutamente despropositado e contraproducente descartar 
provas colhidas pelo órgão ministerial por que não foi a Polícia 
Judiciária quem as colheu. 

Por outro lado, há que se mencionar ainda, que 
diferentemente do que acenava a justificação da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 37, a investigação realizada pelo Ministério Público 
está disciplinada na Resolução nº 13/2006 do CNMP, que estabelece 
prazos determinados e as formas de tramitação dos procedimentos, o 
que afasta as alegações quanto à “atuação sem limites”, desprovida de 
quaisquer tipos de controle, alargando as frestas para o cometimento 
de possíveis arbítrios, como afirmam alguns.

Luiz Flávio Gomes3, por seu turno, defende que essa atividade 
investigativa é matéria que necessita ser tratada por lei, mostrando-se 
reticente quanto ao fundamento da legitimação ministerial sustentar-
se apenas por meio da resolução, e bem assim, pondera:

[...] hoje o MP investiga por meio de uma 
resolução e resolução não é lei. (...) No Estado 
de Direito, a lei é uma garantia de todos. Logo, 
a rejeição da PEC 37 exige a elaboração urgente 
de uma lei que discipline com clareza essa 
investigação pelo MP, de forma a evitar todo tipo 
de abuso por parte dele, a começar pela falta de 
controle no arquivamento (acabar com o crime, 
na medida do possível, sim, porém, não de forma 
abusiva ou criminosa; não se pode matar um 
mostro e criar outro; todos que contam com poder 
tender a abusar dele; logo, limites, contenção, lei 
[...] (Grifou-se)

3 Gomes, Luiz Flávio. PEC 37 foi rejeitada. E o que fazer com o crime organizado S/A? 
Disponível em: <http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_
id=6170>. Acesso em: 02 jun 2013
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Fato curioso, é que em nosso ordenamento cultivamos 
o hábito de legislar à todo instante, e no mais das vezes, de forma 
provisória. No entanto, a conclusão que melhor se afeiçoa a este 
caso, seria legitimar a investigação criminal realizada de forma 
direta pelo Ministério Público, sem que esse argumento continuasse 
a ter sua validade questionada em alguns procedimentos, tal como 
corriqueiramente ainda acontece.

Diante desse quadro, revelaram-se política, jurídica e 
socialmente inaceitáveis as tentativas que objetivaram retirar do 
Ministério Público a prerrogativa de investigar delitos, atentando-se 
contra os princípios da moralidade, segurança jurídica, da eficiência 
no trato da coisa pública, além de comprometer a própria finalidade 
do seu perfil constitucional forjado pela Carta de 1988.

4 CONCLUSÃO

No sistema de investigação criminal brasileiro, tal como hoje se 

apresenta, deve o organismo policial continuar com a função precípua de investigar 

fatos delituosos, desde que não a tenha em caráter exclusivo. 

Uma alternativa viável para o deslinde dessa controvérsia, seria a edição 

de uma lei disciplinando expressamente a investigação criminal pelo órgão do 

Ministério Público, explicitando a sua forma de atuação, seja em conjunto ou de 

forma suplementar, a (im) prescindibilidade em estabelecer um rol de crimes que 

ensejariam - de ambas instituições - um atuar em forma de cooperação, buscando 

a elucidação daqueles crimes mais complexos e elitizados, por exemplo, de modo a 

não haver excessos, por parte deste ou daquele órgão.

Sob esse aspecto, a polícia judiciária deve continuar 
responsável pelos inquéritos policiais, sendo certo que o MP haveria 
de realizar investigações em casos excepcionais, devidamente 
justificados, sem que isso pudesse significar o esvaziamento da esfera 
funcional da instituição policial.
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Conclui-se, portanto, enfatizando que o reconhecimento 
da legitimidade da função investigatória do Ministério Público se 
afigura a solução mais ajustada ao nosso ordenamento jurídico, como 
um órgão que, assim como a polícia, possui interesse em combater 
a criminalidade, mas, diferente desta, possui atuação balizada pelos 
princípios constitucionais da unidade e indivisibilidade, o que 
lhes confere autonomia e independência suficientes para afastar 
interferências externas ou suportar retaliações. 

Em uma democracia como a nossa, cerceamento é sinônimo 
de retrocesso, e o Brasil demonstrou que prefere discutir idéias. 
Portanto, não há aqui a intenção em extinguir o debate. 

Pelas proposições da nefasta proposta de emenda 
constitucional nº 37, o Ministério Público perderia todo o seu papel 
fortemente consolidado ao longo da sua evolução institucional, 
deixando de ser protagonista de várias medidas de cunho investigativo 
para ser mero espectador do trabalho da Polícia.

Sem falar que, estar-se-ia perdendo de vista valores relevantes 
para a validade de uma investigação, como o respeito pelos direitos 
dos investigados, os princípios relativos à presunção de inocência, à 
dignidade da pessoa humana, a própria segurança jurídica, o controle 
da violência policial, dentre outros.

Como se vê, a PEC nº 37/2011 não fazia sentido algum. 
Na verdade, é intuitivo que, acaso fosse aprovada, seria mais um 
desserviço prestado à sociedade brasileira pelo parlamento nacional.
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JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE: aspectos constitucionais e 
processuais para a obtenção de medicamentos por meio judicial

                               
Hildélis Silva Duarte Junior 1

RESUMO

O presente artigo tem por finalidade o estudo do direito 
à saúde na Constituição Federal de 1988, bem como a análise do 
fenômeno da judicialização para a efetivação destas políticas. Tendo 
como foco para análise, o fornecimento de medicamentos.

Palavras-chave: Política. Direito. Saúde. Constituição. Judicialização. 

1 INTRODUÇÃO

Não há dúvida que o direito à saúde, é um dos mais 
importantes direitos fundamentais, sem o qual não há que se falar em 
dignidade da pessoa humana, e cuja garantia é condição para a fruição 
dos demais direitos.  

Sendo assim, objetiva-se, primeiramente, analisar as 
especificidades do direito fundamental social à saúde, tal como 
sua exigibilidade, bem como as ponderações feitas pela doutrina e 
jurisprudência acerca da Reserva do Possível e dos direitos humanos 
em face dos direitos fundamentais sociais.

Para tanto, examina-se, os direitos fundamentais 

1 Mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão, Professor e Coorde- Mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão, Professor e Coorde-
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rencista, advogado com experiência na área Civil com ênfase em Direito do Consumidor e 
Vice-Presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB/MA, pòs-Graduado em Direito 
Processual Civil e Direito do Consumidor pela Universade Anhanguera Uniderp/MS.
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exemplificando-os, conceituando-os e destacando suas particularidades, 
bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, que surge 
dentro do tema da saúde, como fato importantíssimo e de base para 
todos os procedimentos, pois visa a garantia da vida sem qualquer 
tipo de distinções. 

 

Adentra-se nas questões da Saúde fundamentadas pela 
Constituição Federal de 1988, onde se configura o Poder Público 
como responsável pelo cumprimento dos direitos estabelecidos em 
nosso ordenamento e sua efetivação, bem como o entendimento de 
como a reserva do possível, dessa vez em conjunto com o mínimo 
existencial, se tornam aliadas na luta para garantir o direito à saúde.   

Por fim, trata-se da efetivação do serviço publico de saúde, 
bem como da assistência aos medicamentos, explicando como 
funciona o sistema para obtenção através do meio judicial e os 
mecanismos utilizados para conseguir auferi-los.

2 DIREITOS FUNDAMENTAIS
 
A Constituição Federal de 1988 tem caráter protetivo, e 

possui como característica a garantia aos direitos fundamentais frente 
à atuação estatal, que se fundamenta com o argumento de ausência 
de reserva para elidir o direito à saúde garantida por nossa Magna 
Carta. Observa-se a constante busca do homem pelos seus direitos. 
Uma luta interna e externa, que começa com os valores que se mutam 
através dos anos e dos fatos que ocorrem no mundo em que ele esta 
inserido. 

Alexandre de Moraes (2006) deixa claro que: 

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias 
do ser humano que tem por finalidade básica o 
respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção 
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contra o arbítrio do poder estatal, e o estabelecimento 
de condições mínimas de vida e desenvolvimento 
da personalidade humana pode ser definido como 
direitos fundamentais. (2006, p.21).

A tutela dos direitos fundamentais bem como as dos direitos 
humanos, ainda mais as que tangem às clausulas pétreas, sob um 
ponto de vista neoliberal são perceptíveis diante de uma obrigação.  

Paulo Bonavides (1996) diz:

Os direitos fundamentais também podem ser 
pensados como valores, como topoi ou standart 
jurídicos com outras funções dentro da quadratura 
dogmático-positiva. A compreensão da utilização 
de normas de direitos fundamentais como valores 
a regular as atuações do Estado e dos indivíduos é 
própria do Estado pós-liberal, que é o Estado Social. 
(1996, p. 187).

Diversas são as expressões utilizadas pelo direito positivo 
para conceituar e determinar os direitos fundamentais. 

A Constituição Federal de 1988 se vale de nomenclaturas pela 
grande multiplicidade, tais como: direitos e liberdade fundamental, 
direitos humanos, liberdade constitucional, direitos e garantias 
individuais e etc. 

Wolfgang Sarlet (2005):

O termo direitos fundamentais se aplica para aqueles 
direitos do ser humano reconhecidos e positivados 
na esfera do direito constitucional positivo de 
determinado Estado, ao passo que a expressão direitos 
humanos guardaria relação com os documentos de 
direito internacional, por referir-se àquelas posições 
jurídicas que se reconhecem ao ser humano como 
tal, independentemente de sua vinculação com 
determinada ordem constitucional, e que, portanto 
aspiram à validade universal, para todos os povos 
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e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoca 
caráter supranacional. (2005, p. 35 e 36).

Com a evolução social, a luta pela positivação dos direitos 
fundamentais sempre foi latente e de grande interesse coletivo, no 
entanto, essa mudança tão aguardada não ocorreu de maneira célere, 
mas por etapas, de acordo com Cláudio Lembo (2007):

De fato, muito embora detentor de direitos que são 
imanentes à condição humana, o reconhecimento 
constitucional desses valores a favor do homem 
se deu apenas lentamente, a reboque de pesados 
confrontamentos no campo da faticidade histórica e 
de tormentosos debates na seara das idéias, querelas 
essas regra geral suscitadas no fito de conter algum 
poder arbitrário e/ou opressivo que exasperadamente 
se impunha. (2007, p. 269).

 
Ainda na mesma seara, Cláudio Lembo (2007) continua 

dizendo que:

Exsurgem, pois, como direitos que obstam a ação 
discricionária e arbitrária do governo em face das 
pessoas, verdadeiros direitos públicos subjetivos 
oponíveis apenas em face do Estado, inibindo o 
arbítrio do poder político, de quem se passou a exigir 
uma postura basicamente absenteísta, ou seja, impunha-
se ao poder estatal o dever de interferir minimamente na 
realidade privada, em uma típica obrigação de não fazer, o 
que demonstra seu caráter negativo. Afirmam-se, dessa 
forma, como direitos de liberdade ou direitos de defesa. 
(2007, p.15).

Os direitos fundamentais estão intrinsecamente ligados ao 
desenvolvimento da sociedade, o que, como já visto, abre espaço para 
o surgimento dos “novos” direitos. 

A era do capitalismo selvagem exerce grande influência 
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em todas relações.  Aonde o imperialismo americano do mercado 
financeiro impondo todas as relações dos países de terceiro mundo, 
formando uma política de globalização neoliberal. Gerando assim, 
um impacto nocivo aos direitos fundamentais. 

Daniel Sarmento (2006, p. 19), diz que se fala muito em 
direito a saúde, à moradia, educação, alimentação, previdência e etc. 
Fazendo com que assim surja novos ramos nos direitos com o fito de 
restabelecer o equilíbrio natural rompido, no plano das ações, pelo 
capital que passa a dominar a relação e ditar inclusive os normativos 
jurídicos, que passam a ser revistos. 

A vida em sociedade começa a ser vista com novos olhos, 
passando a ser, então, inteira responsabilidade do Estado, que tem o 
dever executar com qualidade as políticas públicas, proporcionando 
uma melhor condição de vida aos cidadãos, fazendo cumprir o 
princípio da igualdade e, acima de tudo, o da vida digna. 

 Vladimir Braga Filho entende que o direito fundamental 
“é o mínimo necessário para a existência da vida humana” (2002, 
p.66). Vislumbrando que esse minimo deve ser uma vida digna, de 
acordo com os preceitos presentes no princípio da dignidade da 
pessoa humana. 

 A manutenção da vida digna, através dos direitos 
essenciais, traz em seu bojo os direitos humanos. Partindo disso, J.J. 
Canotilho (1988), entendeu que os direitos provenientes dos homens 
são todos aqueles de derivam da sua própria natureza, conquanto os 
direitos fundamentais são aqueles que vigem dentro da ordem jurídica 
concreta, in verbis:

Direitos dos homens são direitos válidos para todos os 
povos e em todos os tempos (dimensão jusnaturalista-
universalista); Direitos Fundamentais são os direitos 
do homem, jurídicos institucionalmente garantidos 
e limitados espacio-temporalmente. (CANOTILHO, 
1988, p. 359).
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 A obrigação do poder público em relação a efetivação 
dos direitos fundamentais não pode ser vista como um acervo de boas 
intenções, mas sim como uma obrigação de cumprir o que já está 
escrito na Constituição Federal.

 A magna carta nao deixa dúvidas da sua relevância 
enquanto pólo garantidor, para definir o Estado Demócratico de 
Direito Social em que devemos viver.

3 O DIREITO A SAÚDE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
DE 1988

 
O Poder Público tem o encargo de estabelecer de modo 

responsável à implementação de políticas econômicas e sociais com o 
fito de garantir aos cidadãos, assistência à saúde de forma igualitária, e 
em todas as modalidades, preventiva, farmacêutica e curativa. 

 A responsabilidade pelo fornecimento de medicações 
esta disposta nos artigos 6° e 7°, da Lei nº 8.080/90, editada de acordo 
com o disposto no artigo 196 da Constituição Federal de 1988.

 Em se tratando dos direito humanos, todos somos 
iguais. Quando tratamos de direito à saúde, é necessário entender a 
singularidade de cada um juntamente com o interesse do Estado em 
atendê-los de igual maneira, sem distinção. A saúde quando unificada 
com a humanidade em sentido lato, deixa definido que o objeto de 
proteção é o mais importante bem jurídico protegido em nosso 
ordenamento, onde este não é um ou alguns indivíduos, mas sim uma 
coletividade. 

 É notório que no âmbito jurídico exista resistência 
quanto ao efetivo cumprimento do direito à saúde, uma vez que este 
se encontra inteiramente ligado às reservas públicas. 

 Os índices de direitos garantidos constitucionalmente 
relativos à saúde que não são cumpridos são alarmantes. Não se trata 
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de uma questão de justificar que as políticas públicas no nordeste 
chegam em atraso, pois o problema é de ordem nacional, como se 
pode ver através de uma matéria publica no dia 14 de Novembro 
de 2010, no jornal da Manhã, com autoria de Aline Rios, a notícia é 
que doentes firmaram verdadeiras guerras para se manterem vivos. 
O Ministério Público Federal já possuíam a época da notícia, mais 
de seis ações coletivas e o Tribunal Federal da 4ª Região dispunham 
de mais de 23 mil ações na área da saúde, sendo a maioria de pessoas 
que precisam de remédio e que o sistema publico não os oferece, o 
que pode ser facilmente visualizado no dispositivo correlato, descrito 
abaixo:

Apesar do artigo 196 da Constituição Federal 
determinar que “a saúde é direito de todos e dever do 
Estado”, muitas pessoas acabam tendo que recorrer 
à Justiça para conseguir ter acesso a medicamentos 
e tratamentos que deveriam ser ofertados pelo 
sistema público de saúde. Nesta lista também estão 
incluídos aqueles que pagam por planos de saúde e 
no momento em que mais precisam, acabam ficando 
sem auxílio. No ano passado, de acordo com dados do 
Fórum pela Saúde, o Paraná gastou R$ 35 milhões na 
aquisição de medicamentos por determinação judicial, 
o que equivale a 64% do total de gastos neste setor. A 
4ª Região do Tribunal de Justiça Federal, que integra 
Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul é a que 
concentra o maior volume de processos na área da 
saúde no país.

 
José Cretella Júnior (1993), em publicação na Forense 

Universitária, diz:

Nenhum bem da vida apresenta tão claramente 
unidos o interesse individual e o interesse social, 
como o da saúde, ou seja, do bem-estar físico que 
provém da perfeita harmonia de todos os elementos 
que constituem o seu organismo e de seu perfeito 
funcionamento. Para o indivíduo saúde é pressuposto 



137Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

e condição indispensável de toda atividade econômica 
e especulativa, de todo prazer material ou intelectual. 
O estado de doença não só constitui a negação de 
todos estes bens, como também representa perigo, 
mais ou menos próximo, para a própria existência 
do indivíduo e, nos casos mais graves, a causa 
determinante da morte. Para o corpo social a saúde 
de seus componentes é condição indispensável de sua 
conservação, da defesa interna e externa, do bem-estar 
geral, de todo progresso material, moral e político.

 
Os direitos a vida e a saúde devem ser cumpridos de forma 

integral e imediata, uma vez que tratam-se de direito fundamentais sem 
os quais não há que se falar sequer em dignidade da pessoa humana.

 A saúde enquanto um direito pertinente à pessoa humana, 
só pode ser alcançado quando estiver em um Estado de Direito que 
tem atos baseados na ordem jurídica. Daí a importância da constante 
positivação dos direitos humanos. 

 Manoel Silva Neto (2006), diz que:

Não há justiça social onde grassam a pobreza e 
indivíduos completamente à margem da vida em 
sociedade – sem trabalho, sem educação, sem 
saúde. É correto também dizer que ali onde se 
presenciar acentuado desnível socioeconômico 
entre os indivíduos, presumivelmente não houve 
desenvolvimento nacional. (SILVA NETO, 2006, p. 
232).

 As políticas públicas que tiveram seu véu voltado para 
a saúde, bordado com objetivos traçados e com finalidade definida, 
exigem maior entendimento acerca do atendimento aos fins que se 
propõem. Patrícia Lucchese ratifica que:
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[...] no contexto da realidade brasileira, cabe indagar: os 
cidadãos brasileiros têm acesso às ações e serviços de 
saúde necessários para a resolução de seus problemas, 
ou ainda existem restrições e barreiras importantes de 
acesso? As ações e serviços estão sendo planejados e 
programados de acordo com as necessidades de saúde 
da população e com as condições de saúde da realidade 
local? Os recursos que estão sendo mobilizados para o 
enfrentamento dos problemas de saúde, estão sendo 
mobilizados da forma mais adequada? Se estão, são 
suficientes? É possível identificar ganhos de eqüidade 
e qualidade no atendimento ao cidadão? A atuação 
setorial tem produzido impactos significativos na 
melhoria das condições de saúde da população e na 
qualidade do ambiente? (LUCCHESE).

 Com o aprimoramento da efetivação do direito a saúde, 
a saída para garantir o direito pertinente a todos, é enfrentar a política 
por meio jurídico para conseguir a proteção garantira pela CF/88, 
como a promoção, proteção e recuperação dos indivíduos, com o 
intuito de atender a sociedade enquanto um todo, e promover sua 
melhor qualidade de vida. 

 Não se pode falar aqui em falta de verbas públicas vez 
que o Estado tem a obrigação de reservar verbas para garantir o 
cumprimento das prestações. Se este não o fizer primordialmente, 
cabe a ele também remanejar o orçamento a fim de encaixar as verbas 
necessárias à execução do direito. Bonavides (2001), nesse sentido diz:

A nova Hermenêutica constitucional se desataria 
de seus vínculos com os fundamentos e princípios 
do Estado Democrático de Direito se os relegasse 
ao território das chamadas normas programáticas, 
recusando-lhes concretude negativa sem a qual, 
ilusória a dignidade da pessoa humana não passaria 
também de mera abstração. (2001, p. 528).
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Castanherias Neves (1967), em jurisprudência, observa que 
as mudanças na saúde devem ser continuas e não uma questão política 
que mude a cada nova gestão, relatando que: 

[...] está em jogo a vida das pessoas, que é o valor 
primeiro e o fundamento último de toda a ordem 
jurídica. Por isso, são-lhe inoponentes as objeções 
ou interpretações baseadas nos cálculos mesquinhos 
das operações econômicas ou financeiras. Não se 
pode reduzir tais contratos aos padrões dos negócios 
governados apenas pela lógica dos lucros. É preciso 
ir além, enxergar um pouco mais alto, no sistema 
jurídico normativo, e deixar iluminar pelos princípios 
que se radicam na dignidade da pessoa humana, hoje 
sublimada à condição constitucional de fundamento 
da República (art. 1°, caput, III, da Constituição), e 
perante a qual devem justificar se as normas jurídicas 
e toda a juridicidade. (1967, p. 507).

 Os membros do Tribunal de Justiça do Maranhão se 
manifestam acerca do tema:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR. IMPOSIÇÃO 
AO ESTADO DE FORNECER MEDICAMENTO. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO 
ART. 273 DO CPC. DEVER DE GARANTIR A 
SAÚDE - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA 
CF/88. NÃO PROVIMENTO. i - o art. 196 não 
encerra faculdade, mas sim dever, obrigação, de 
garantir o direito à saúde de todos, de sorte que, não 
o fazendo voluntariamente, deve o judiciário, em 
atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, 
impor ao ente federativo o cumprimento da missão 
de assegurar saúde a paciente, através da imposição 
do fornecimento de medicamento indispensável ao 
tratamento da doença; ii - presentes os requisitos do 
art. 273 do cpc, faz-se imperiosa a manutenção da 
liminar de tutela antecipada que determina ao estado 
do maranhão, liminarmente, a obrigação de fornecer 
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a paciente portador de “hepatocarcinoma irressecável 
do fígado” (câncer no fígado), o medicamento 
nexavar 200 mg; III - agravo não provido. Tipo da 
Ação: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Número do 
Processo: 38422011 DES. Cleones Carvalho Cunha.

 O Ministro Gilmar Mendes (2009, p. 236) em Audiência 
Pública sobre a saúde, fala sobre o artigo 196 da Constituição 
Federal, e que este determina que o direito a saúde seja garantido 
através de políticas sociais e econômicas, ressalvando a necessidade 
de se formular políticas públicas que concretizem os referidos direitos 
através de escolhas técnicas e alocativas. Afirma ainda, que por outro 
lado o artigo 198 em seu inciso I, da mesma Carta Magna, determina 
que esse atendimento à saúde seja integral, e que se de prioridade as 
atividades de caráter preventivo, sem qualquer prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

 Torna-se incontestável que a necessidade de distribuição 
de recursos já naturalmente insuficientes, há ainda, além disso, a 
própria medicina evoluindo dia após dia impondo que o direito a 
saúde tenha um cunho programático, vez que sempre terá uma nova 
descoberta, um novo exame, um novo procedimento cirúrgico, uma 
nova doença ou mesma a volta de uma enfermidade, supostamente 
erradicada. (Mendes, 2009, p. 236).

4 EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA SAÚDE, 
NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS 
DO PODER JUDICIÁRIO 

 Tendo como finalidade tornar isonômico o que é desigual, 
é que o Poder Judiciário utiliza suas ferramentas quando o Estado não 
cumpre seu papel de garantidor da saúde do cidadão brasileiro.

 O médico, seja na administração pública ou privada, 
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não pode se sentir cerceado a escolher o tratamento mais benéfico e 
adequado ao paciente. 

 Há por um lado o Estado, alegando limitações, e os 
planos de saúde, pretendendo lucro e ainda manter o equilíbrio, 
por outro lado existe o desígnio social de tal atividade que consiste 
em curar suas doenças, ou pelo menos mantê-los saudáveis e com 
perspectivas de vida. Nesse aspecto, o médico é a figura que preenche 
todas as esperanças depositadas pelo paciente, na busca pela cura, pela 
vida digna, pela ausência de dores, não podendo então, o médico se 
limitar ao uso de certos tratamentos ou medicamentos, pois deve estar 
dentro do baixo valor financeiro destinado. 

 O Estado não pode omitir-se em efetivar o direito 
constitucional de acesso à saúde, isso pode e deve ser combatido pelo 
Poder Judiciário. Além deste, o Ministério Público também tem o dever 
de proteger os direitos garantidos constitucionalmente referentes ao 
interesse coletivo ou individual, é obrigação do Ministério Público 
cuidar dos serviços públicos nas temáticas relacionadas à saúde, 
conforme artigo 197 da Constituição Federal. 

 A licitação é prevista no artigo 37 da Constituição Federal. 
Sendo o meio cabível para obtenção dos medicamentos pelos três 
globos da Administração Pública, recebendo a devida regulamentação 
através da Lei n°. 8.666/93.

 Infelizmente, a União, aqui representada pelo Ministério 
da Saúde, entende que a assistência a medicamentos deve ser 
dispensada à população como um todo, para que se atendam as tutelas 
emergenciais, caso contrário, ocasionará a falência do Estado. 

 Um dos principais requisitos para o êxito em uma ação 
de medicamentos é o iminente risco de morte.

 É pertinente dizer que o Estado, fica proibido de induzir 
o Juiz ao erro quanto a valoração dos bens, sob o argumento de 
que tais verbas não estão no orçamento, sob pena de desrespeito ao 
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princípio da tripartição de poder. 
 Para obtenção do direito a saúde, pelo Poder Público, é 

pertinente observar se existe o registro do medicamento prescrito, já 
que pode ocorrer do medicamento que foi solicitado perante o Poder 
Judiciário não seja o mesmo que esta incluso na listagem da Rename, 
ou pode estar com nome diverso, por ser o mesmo remédio só que de 
outro fabricante, ou no caso de não ter realmente o medicamento nesta 
lista, é necessário que antes seja visto se este encontra-se incluso nas 
listagens de algum programa do Ministério da Saúde ou do Governo 
do Estado. (GANDINI, 2008).

 É importante que os operadores do direito também 
estejam bem informados sobre estas listagens a fim de pedir, mas 
pedir corretamente, evitando o prejuízo do cidadão que necessita 
dessa assistência médica farmacêutica.

 Muitos são os mecanismos processuais que podem ser 
utilizados pelos que buscam a assistência farmacêutica perante o 
Poder Judiciário. As mais utilizadas são as Ações Civis Públicas, que 
é disciplinada pela Lei nº. 7.347/85; o mandando de segurança; e as 
ações condenatórias de obrigação de fazer ou de obrigação de não 
fazer. (GANDINI, 2008).

 A Ação Civil Pública, tutela o interesse difuso, coletivo, 
ou individual homogêneo. Trata-se, portanto, de um instrumento 
de tutela coletiva, portanto, é mais utilizada na representação de um 
grupo de pessoas por um legítimo extraordinário explicitado no artigo 
5° da Lei 7347/85. (GANDINI, 2008).

5 CONCLUSÃO

Contudo, analisou-se que, diante das limitações fáticas 
inerentes ao direito fundamental à saúde, em especial na modalidade 
medicamentos, a doutrina procurou adaptá-lo a tais circunstâncias, 
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afirmando que não obstante a sua fundamentalidade e a sua 
consequente aplicabilidade imediata, tal direito fundamental é passível 
de ponderações a serem realizadas no caso concreto, utilizando-se dos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta forma, buscando reduzir o âmbito de efetivação 
do direito fundamental à saúde, o Estado procura valer-se de uma 
limitação fática: a ausência de recursos financeiros. Dando origem 
ao instituto da Reserva do Possível, que é utilizado como um viés 
argumentativo para o não cumprimento de determinados direitos 
fundamentais, em especial o Direito à Saúde.

Todavia, como visto, a doutrina e o entendimento 
jurisprudencial majoritariamente adotados não vêm aceitando tal 
argumento pura e simplesmente. Afirma-se que há uma necessidade 
efetiva de se demonstrar, quando do caso concreto, que não há 
recursos financeiros para atender determinada demanda, pois, quando 
se trata de Direito à Saúde, há um liame muito sólido com a dignidade 
humana e o Direito à Vida. Podendo tal negativa do Direito à Saúde, 
por via transversa, dar ensejo a uma flagrante violação a tais direitos 
essenciais para existência humana.

Destarte, que a mera previsão constitucional não se apresenta 
eficaz para assegurar a real garantia do Direito às políticas públicas da 
Saúde; originando assim, inúmeras demandas judiciais com o fito de 
implementar e garantir o real cumprimento destas.
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GÊNERO, PATRIARCADO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
CONTRA A MULHER: retrospecção das conquistas em prol do 
direito a uma vida sem violência

Isla Caroline Berbare Leite 1

RESUMO

Analisa-se neste artigo, a evolução dos principais instrumentos 
normativos de enfrentamento às desigualdades de gênero e à violência 
doméstica e familiar contra a mulher, os quais foram resultado do 
ativismo dos movimentos sociais brasileiros e internacionais e levaram 
ao advento da Lei 11.340/06, conhecida popularmente como Lei 
Maria da Penha. 

Palavras-chave: Relações de gênero. Violência doméstica contra a 
mulher. Lei 11.340/06.

1  INTRODUÇÃO

A violência doméstica e familiar contra a mulher se tornou 
uma preocupação social a partir dos movimentos feministas das 
décadas de 60 e 70, período no qual os estudos desenvolvidos, 
sobretudo referentes ao direito à autonomia da mulher, levaram 
à denúncia da dominação masculina e ao exame das relações dela 
resultantes, assim, trazendo ao debate a hierarquia entre homens e 
mulheres.

A luta feminista foi incessante desde então, pois, ainda 
que o princípio da igualdade, formalmente considerada, tenha se 

1 Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Assessora Judicial da Vara 
Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, da Comarca de São Luís. email; 
icbleite@tjma.jus.br
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consolidado com as Revoluções Burguesas do final do século XVIII, e 
esteja efetivamente presente no ordenamento jurídico brasileiro desde 
a Constituição Republicana de 1891 (§ 2º do art. 72), a igualdade legal 
entre homens e mulheres, na prática, se transforma em desigualdade. 

Diversas explicações foram propostas para justificar essa 
desigualdade material. Anne Marie Pessis e Gabriela Martín (2005, p. 
17) asseveram que as posições sustentadas se radicalizam em torno de 
dois eixos: as teorias de cunho biológico e as teorias que explicam as 
desigualdades de gênero como um fenômeno cultural. 

Segundo as autoras, as teorias de cunho biológico defendem 
um determinismo originado no dimorfismo sexual e nas funções 
específicas de homens e mulheres considerando seu papel na 
reprodução da espécie. Para os adeptos destas teorias, a mulher teria 
um desenvolvimento de racionalidade inferior ao do homem, o que a 
incapacitaria para tomar decisões de importância, mas que a tornaria 
capaz de desenvolver atividades de menor complexidade. De acordo 
com esta perspectiva, a mulher não teria capacidade para tomar 
decisões sobre problemas relacionados à questão de sobrevivência, 
por exemplo, o que a tornaria dependente do homem.

Por outro lado, as teorias que explicam as desigualdades de 
gênero como um fenômeno cultural, segundo Leda Maria Hermann 
(2008, p. 25-26), procuram demonstrar que a compreensão das 
diferenças entre homens e mulheres exige prévio conceito da categoria 
gênero, criada para esboçar a forma como cada grupo social entende, 
define e atribui valores a estas diferenças. A autora assevera que, na 
maior parte das vezes, tais valores implicam em relações de poder, que 
transformam as diferenças em desigualdades2. 

Vale ressaltar que o conceito de gênero não se relaciona com 
o sexo geneticamente definido, não tendo vinculação, portanto, com 

2 Segundo Safiotti, “a consideração das diferenças só faz sentido no campo da igualdade. 
Nesse sentido, o par da diferença é a identidade, enquanto que o da igualdade é a desigual-
dade, sendo esta que se precisa eliminar” (SAFFIOTI, 2004, p. 78).
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a fisiologia do corpo de cada ser humano. Na verdade, se tratam de 
características que, para Amini Haddad Campos e Lindinalva Rodrigues 
Corrêa (2009, p. 33), se relacionam à “bagagem sociocultural, histórica 
e política, seja pessoal, seja coletiva”. As doutrinadoras ensinam ainda 
que:

Ser homem ou ser mulher e agir de acordo com o 
que as pessoas em sociedade acreditam ser natural do 
homem e próprio da mulher, pouco ou nada tem a ver 
com essa natureza biológica e fisiologia de cada corpo. 
Mas é sobre esse corpo – com um sexo definido 
biologicamente – que são fixados os atributos do 
gênero. [...] O gênero, assim, é apresentado como 
elemento constitutivo das relações sociais, baseado 
nas diferenças “percebidas” entre os sexos, como 
forma primeira de significar as relações de poder 
(CAMPOS; CORRÊA, 2009, p. 33-34). 

Resumindo esse entendimento, Vera Regina Pereira de 
Andrade (2004, p. 263) afirma que “para além do dado biológico que 
define o sexo (cada nascimento requer um registro sexual, homem/
mulher), o gênero será concebido como o sexo socialmente construído 
(a dicotomia feminino/masculino)”. 

Analisando a situação da mulher diante da questão de gênero, 
Heleieth Saffioti (1987, p. 11), explica que as discriminações praticadas 
contra as mulheres frequentemente são justificadas pelo argumento de 
que biologicamente as mulheres são inferiores aos homens. A autora 
aduz que a força dessa ideologia é tão grande e está de tal maneira 
insculpida na sociedade que até as mulheres que trabalham na enxada 
admitem sua “fraqueza” e “inferioridade”, ainda que apresentem 
maior produtividade que os homens, assumindo, por isso, seu status 
secundário.

De tal modo, é importante destacar que, quando as funções 
relacionadas ao mundo doméstico começaram a serem incorporadas 
como parte da “natureza” feminina, acabaram por legitimar a 
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dominação da mulher pelo homem, uma vez que as atividades 
desenvolvidas no espaço doméstico não incorporam valor social 
por não se configurarem como atividades produtivas. Nesta esteira, 
Saffioti (1987, p. 10-11) ensina que:

Quando se afirma que é natural que a mulher se ocupe 
do espaço doméstico, deixando livre para o homem 
o espaço público, está-se, rigorosamente, naturalizando 
um resultado da história. Dada a desvalorização social 
do espaço doméstico, os poderosos têm interesse 
em instaurar a crença de que este papel sempre foi 
desempenhado por mulheres. [...] ao se afirmar que 
sempre e em todos os lugares as mulheres se ocuparam 
do espaço doméstico, eliminam-se as diferenciações 
históricas e ressaltam-se os característicos “naturais” 
destas funções. Tais papéis passam a se inscrever na 
“natureza feminina”. (grifos do autor).

Destarte, para que se possa compreender esse fenômeno é 
preciso que se trace, ainda que brevemente, comentários concernentes 
à origem das desigualdades de gênero. Pois, segundo Leda Maria 
Hermann (2008, p. 48-49), as sociedades pioneiras na organização da 
vida em comunidade eram ligadas à intervenção positiva da mulher.

Eram características dessas sociedades a harmonia e a 
prosperidade, elementos que estavam ligadas a dois fatores distintos: 
a forma de subsistência que não exigia a agressividade e o poder da 
mulher de gerar uma nova vida. Assim, nesta etapa da história, embora 
as mulheres não fossem detentoras de mais poder que os homens, 
eram consideradas seres poderosos em razão de sua capacidade de 
conceber e dar à luz, até então presumivelmente sozinhas, haja vista 
que não se conhecia o papel masculino no fenômeno da reprodução.

Entretanto, segundo Leda Maria Hermann (2008, p. 51), 
a necessidade de ampliar a posse de terras cultiváveis, visto que, 
com o tempo, houve diminuição da oferta de frutos na natureza, 
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tornou necessárias caçadas a animais de maior porte e lutas por mais 
territórios. Esta tarefa exigia força física, resistência e agressividade, 
atributos naturais dos homens. Além disso, a compreensão dos 
elementos envolvidos na reprodução humana diminuiu os poderes 
femininos e intensificou a afirmação do patriarcado. Estava desfeito o 
vínculo exclusivo das mulheres com a perpetuação da espécie humana, 
dando mais poder aos homens e permitindo-lhes a implantação de um 
regime de dominação sobre as mulheres.  

Para Altamiro de Araujo Lima Filho (2007, p. 22) é possível 
conceber que, nesse contexto, a violência exercida sobre o inimigo 
externo na luta pela defesa de territórios, alimentos e bens, aos 
poucos, tenha sido utilizada também para o exercício da coação no 
interior do próprio grupo, originando uma dominação daqueles, em 
tese, fisicamente mais fracos, onde se incluiria a mulher. Altamiro de 
Araujo Lima Filho assevera que:

A ideia de domínio comum e a necessidade da sua 
defesa podem ter despertado o surgimento de ideias 
de força e de submissão de outros, onde se incluem os 
intrusos e os inimigos. [...] Talvez aí resida o início da 
manutenção da coesão dos grupos tribal e familiar pelo 
poder masculino. [...] Sendo isso possível teríamos o 
delineamento social em que a mulher passou a ocupar 
papéis de progenitora e educadora inicial, cabendo ao 
homem os papéis de provedor, educador posterior, 
defensor e gestor do grupo. Tais posições passam 
a tornar o homem naturalmente dominador. [...] E 
não é difícil admitir a posição de inferioridade e de 
subserviência da mulher e de outros fisicamente mais 
frágeis, atribuindo-se importância menor aos seus 
papéis sociais (FILHO, 2007, p. 22).

Ana Liési Thurler e Lourdes Bandeira (2010, p. 161) ensinam 
que, no espaço privado, a mulher deixa de ser identificada como 
tal, passando a ser considerada a própria família, que, por ser uma 
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instituição portadora de regras que regulam o seu funcionamento 
interno, acaba reproduzindo a lógica patriarcal. Segundo Costa e Penso 
(Apud AGUIAR; DINIZ, 2010, p. 141), “este conjunto de regras é 
definido com base em um poder hierarquizado tendo, geralmente, a 
figura do homem provedor como expoente maior dessa hierarquia”. 
Esta estrutura funcional acaba por favorecer o sentimento de posse 
do homem em relação àqueles que se encontrem em seu domínio. 
Nessa conjuntura, a utilização da violência pode ser um recurso para 
garantir esse lugar privilegiado na hierarquia, bem como para preservá-
lo quando essa posição se encontrar ameaçada. 

Nesse contexto, segundo Saffioti (2004, p. 85), a violência 
doméstica é predominantemente um crime de poder, um poder oriundo 
da ordem patriarcal, que tem como característica a “rotinização”. 
Saffioti acrescenta que:

O poder apresenta duas faces: a da potência e a da 
impotência. As mulheres são socializadas para conviver 
com a impotência; os homens – sempre vinculadas 
à força – são preparados para o exercício do poder. 
Convivem mal com a impotência. Acredita-se ser no 
momento da vivência da impotência que os homens 
praticam atos violentos, estabelecendo relações deste 
tipo (SAFFIOTI, 2004, p. 84).

Esse tipo de violência é cercado pelo silêncio, em razão da 
sua intrínseca relação com a naturalização da ação violenta perpetrada, 
tendo como intenção maior demarcar a autoridade do homem, 
confirmando a delimitação das funções de cada membro da relação 
familiar. Trata-se de um tipo de violência diferente da violência 
interpessoal em geral, principalmente por ser direcionada às mesmas 
vítimas, de forma habitual. São atos violentos que fazem parte de 
um padrão de controle e dominação que trazem prejuízos de ordem 
individual, familiar e social em níveis catastróficos.
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2 RETROSPECÇÃO DAS CONQUISTAS EM PROL DO 
DIREITO A UMA VIDA SEM VIOLÊNCIA

A extensão e as consequências da violência contra a mulher 
ocorrida no âmbito doméstico eram de difícil apreensão na medida 
em que as agressões eram concebidas como legítimas, principalmente 
em se tratando de ações corretivas por atos considerados inadequados 
ou desonrosos, responsabilizando-se, assim, a mulher pelo ato de que 
foi vítima.

Nessa conjuntura, ainda que um ou outro caso tenha 
sido julgado, até a década de 1960 o silêncio e a impunidade ainda 
ocultavam o fenômeno da violência praticada no âmbito doméstico e 
familiar, não tendo este tipo de violência, por muito tempo, a devida 
atenção nem da sociedade nem dos poderes constituídos. Consoante 
a lição de Maria Berenice Dias (2010, p. 25), a ideia sacralizada da 
família como entidade inviolável, não sujeita à interferência da Justiça, 
e a inviolabilidade do domicílio sempre serviam de justificativa para 
impedir qualquer tentativa de coibir o que acontecia na esfera privada. 
Além disso, a mulher não se sentia vítima de um crime. Sem vítima não 
há delito. Portanto, também não havia agressor a ser punido, tornando 
a violência doméstica e familiar invisível aos olhos do Poder Público.

Na lição de Maria Dulce Silva (1999, p. 113):

[...] com o advento do movimento feminista quebra-
se o silêncio que até então ocultava esse fenômeno 
e um olhar renovado se volta para a questão social 
manifesta pela condição feminina. [...] A partir daí 
surgem estudos sistemáticos, pesquisas, denúncias, 
propostas e alternativas de solução e combate ao 
problema.

Dessa forma, a ação do movimento internacional de 
mulheres levou a Organização das Nações Unidas (ONU) e as 



153Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

organizações internacionais regionais a produzirem importantes 
tratados, declarações, planos de ação, convenções e conferências que 
impactaram positivamente a legislação de diversos Estados.

Nesse contexto de reconhecimento e valorização dos direitos 
do ser humano, em 1948 foi proclamado, através de uma resolução 
da Assembleia Geral da ONU, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Segundo Flávia Piovesan (2006, p. 24), essa característica 
confere à Declaração Universal “o significado de um código e 
plataforma comum de ação. A Declaração consolida a afirmação 
de uma ética universal, ao consagrar um consenso sobre valores de 
cunho universal a serem seguidos pelos Estados”.

Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
introduziu na comunidade internacional a concepção de direitos 
humanos universais e indivisíveis, se configurando como o ponto 
de partida para a construção de sistemas globais e regionais de 
proteção aos direitos humanos, de modo a conferir a percepção de 
que todos os indivíduos são livres e iguais em direitos, sem distinção 
de quaisquer espécies, inclusive quanto ao sexo. Nessa esteira, Flávia 
Piovesan (2006, p. 26) afirma que se desenvolveu, então, o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, mediante a adoção de inúmeros 
tratados voltados para a proteção de direitos fundamentais, incluindo, 
nesse contexto, instrumentos normativos de alcance específico, os 
quais buscam responder às específicas violações de direitos humanos.

No entanto, até meados da década de 1960, a condição 
específica da mulher no contexto da violência ainda não era objeto 
de estudo no Direito, não despertando, nesse momento, a atenção do 
Estado. Conforme ensinamento de Lilia Blima Schaiber:

Sua condição no arranjo familiar existente não é 
examinada, assim, as questões das relações de gênero 
não são levadas em conta como base dos conflitos 
de violência [...] É essa individualização da mulher 
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que processa o movimento feminista internacional 
nos anos 1970, criando a terminologia da “violência 
contra a mulher” [...] A partir desse momento, os 
estudos buscam apontar para a violência como um 
problema de violação dos direitos da pessoa, fazendo 
com que ganhe visibilidade e seja estudada no campo 
do direito. (SCHAIBER, 2005, p. 29-30)

Dessa forma, durante a década de 1970 e nos anos que 
se seguiram, as diversas Conferências da Mulher realizadas a nível 
internacional alertaram para o fato de que a violência contra as 
mulheres se configura em uma ofensa aos direitos humanos; e ainda 
instaram os Estados participantes a adotarem medidas voltadas para 
a sua eliminação. 

O primeiro grande exemplo de instrumento internacional de 
promoção da igualdade de gênero e de proteção especial da mulher foi 
a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre a Eliminação 
de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher, em 18 de 
dezembro de 1979.

Na lição de Paulo Henrique Gonçalves Portela (2010, p. 
659-660), a Convenção tem origem na “convicção da igualdade e da 
dignidade inerente a todos os seres humanos, independentemente do 
sexo, e da percepção de que, apesar das medidas que já foram tomadas 
no campo jurídico, a mulher ainda é vítima de discriminação”. Trata-
se de reafirmar a aplicação dos direitos humanos às mulheres com 
fundamento na igualdade de gênero.

Para alcançar seus objetivos, a Convenção determina aos 
Estados signatários a adoção de medidas destinadas à eliminação da 
discriminação da mulher e à promoção da igualdade entre homens e 
mulheres, abrangendo medidas que visem modificar práticas fundadas 
na desigualdade de gênero. Isto é, trata-se da previsão de adoção pelos 
Estados de medidas afirmativas destinadas ao alcance da igualdade 
material entre os sexos. Diante disso, Amini Haddad Campos e 
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Lindinalva Rodrigues Corrêa (2009, p. 169) explicam que:

A convenção se fundamenta na dupla obrigação de 
eliminar a discriminação e de assegurar a igualdade. 
Logo, a Convenção consagra duas tutelas diversas: a 
repressiva ou punitiva, que proíbe a discriminação, 
e a positiva, destinada à promoção da igualdade, 
objetivando além de erradicar a discriminação, contra 
a mulher e as suas causas, também estimular estratégias 
de promoção da igualdade entre homens e mulheres 
com políticas compensatórias, visando à aceleração 
da igualdade enquanto processo, mediante a adoção 
de medidas afirmativas [...] que se consubstanciam 
como medidas especiais e transitórias, destinadas ao 
combate das desigualdades que afligem as mulheres 
de forma geral.

Assim, ao ratificarem a Convenção, os Estados signatários 
assumem o compromisso de buscar a efetiva igualdade de gênero 
através de uma igualdade formal perante a lei e mediante a adoção 
de medidas de discriminação positiva quando necessário, de modo a 
buscar também uma igualdade material.

Entretanto, apesar dos avanços conquistados, os instrumentos 
internacionais produzidos até então não incorporaram em seus textos 
a questão da violência contra a mulher ocorrida no contexto das 
relações privadas. Foi apenas na década de 1980 que a denominação 
“violência doméstica” surgiu para alertar a sociedade de que a mulher 
é a principal vítima de uma violência praticada no âmbito familiar e 
conjugal. Consoante a lição de Lilia Blima Schaiber (2005, p. 31), nesse 
período, surgem expressões como “mulheres espancadas”, “esposa 
abusada” ou “abuso conjugal”. Mas, segundo a autora, foi somente 
em 1990 que a expressão “violência de gênero” surgiu para destacar 
que esse tipo de violência contra a mulher é decorrente dos conflitos 
de gênero e da forma violenta com que os homens lidam com eles. 
“A violência doméstica como violência de gênero representa, assim, a 
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radicalização das desigualdades na relação entre homens e mulheres”.
Nesse sentido, através da resolução 48/104 da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, foi aprovada em 1993, a Declaração 
sobre a Eliminação da Violência contra as Mulheres, em resposta às 
denúncias dos movimentos de mulheres em todo o mundo. No ano 
seguinte, subsidiada pelos princípios e orientações da Declaração, foi 
adotada a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém 
do Pará, a qual foi ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995 e 
promulgada pelo Decreto 1.973, de 1º de outubro de 1996.

Com a Convenção incorporou-se pela primeira vez a 
noção de gênero à definição de violência contra a mulher, bem como 
se descreveu as formas e âmbitos em que pode ocorrer a violência. 
Dessa forma, a Convenção de Belém do Pará passou a condenar 
todas as formas de violência contra a mulher, estabelecendo, entre 
outros preceitos, que os Estados devem adotar políticas destinadas a 
prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, incorporando na 
legislação interna normas que sejam necessárias. Inclusive modificando 
ou abolindo leis e regulamentos vigentes, bem como adotando medidas 
administrativas e jurídicas justas e eficazes para a mulher em situação de 
violência, de forma a oportunizar o acesso à justiça e aos mecanismos 
de proteção e assistência.

Leda Maria Hermann, analisando a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher, explica que:

O verbo prevenir revela preocupação com ações 
educativas, informativas e sociais. (...) coibir não é 
apenas punir o agressor penalmente ou reprimir a 
conduta através do endurecimento do tratamento 
penal dispensado às agressões criminalizáveis – 
aquelas que configuram figuras típicas nos termos 
da lei penal – mas evitar a continuidade da violência 
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através de mecanismos diversos, penais e não-penais, 
voltados ao agressor, à vítima e aos demais atores 
envolvidos no conflito familiar onde a prática violenta 
se deu (HERMANN, 2008, p. 87-88, grifos do autor).

Assim, a implementação em nível nacional dos preceitos 
contidos nos Instrumentos Internacionais de Proteção aos Direitos 
Humanos passou a depender de ações concretas por parte da sociedade 
e do Poder Público, no sentido de renovar as legislações vigentes e, 
sobretudo, garantir o efetivo cumprimento dos direitos fundamentais.

Nesse diapasão, o movimento feminista brasileiro passou 
a desenvolver diálogos com o Poder Legislativo, a fim de reduzir 
os mecanismos de limitação da atuação feminina, em grande parte 
legalmente disciplinados pelas disposições do Código Civil de 1916, 
seja política, econômica, social ou cultural. Este grupo almejava ainda 
a aprovação de leis que penalizassem as violações à integridade física, 
psicológica e moral da mulher. Na lição de Amini Haddad Campos e 
Lindinalva Rodrigues Corrêa (2009, p. 71):

Ao longo de quase todo o século XX, com mais 
intensidade em algumas décadas do que em outras, 
as mulheres brasileiras conseguiram vitórias 
expressivas. Algumas vezes, abolindo dispositivos 
legais discriminatórios, outras, conseguindo aprovar 
novas leis que reconheciam direitos fundamentais e 
ampliavam garantias. 

A exemplo de legislação discriminatória cita-se o Código 
Civil de 1916, o qual continha diversas disposições eivadas de 
discriminações baseadas no gênero. Exemplificando, a mulher casada 
era considerada relativamente incapaz de exercer certos atos de 
cidadania (art. 6º, inciso II), não podendo, entre outras coisas, exercer 
o pátrio poder, atualmente denominado poder familiar, e estabelecer 
atividades comerciais. Assim, legalmente, a mulher era equiparada ao 
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silvícola e ao pródigo, cabendo ao marido a qualidade de “tutor”. Nesse 
diploma normativo, considerava-se também que o defloramento da 
mulher ignorado pelo marido era motivo de anulação do casamento 
(art. 218 e art. 219, inciso IV).

Ainda no concernente ao exercício da sexualidade feminina 
no âmbito matrimonial, o denominado “débito conjugal”, inserido 
implicitamente no art. 231, II, do Código Civil de 1916, por muito 
tempo legitimou inúmeros estupros praticados pelos homens contra 
suas esposas. Considerava-se lícita a violência necessária para que 
se consumasse a conjunção carnal, pois o homem tinha a posse 
sexual da mulher, que, ao aceitar a vida em comum com o cônjuge, 
não podia se opor à cópula. Assim, o marido, ao fazer valer a posse 
sexual, exercitava um direito, agindo sob a “proteção” de uma causa 
de exclusão de ilicitude (art. 23, III, do Código Penal), respondendo 
apenas pelos excessos em relação à violência empregada. Diante dessa 
constatação, Leda Maria Hermann (2008, p. 32-33) aduz que:

[...] o controle jurídico-penal da moral sexual feminina 
deu-se através de (suposta) proteção legal à virgindade 
e à fidelidade no casamento – esta última ativamente 
focada na conduta da mulher casada, já que a 
infidelidade feminina é culturalmente execrada [...]. A 
criminalização de condutas ofensivas à virgindade – o 
crime de defloramento constou da legislação penal até 
o advento do Código Penal de 1940, ainda vigente – e 
à infidelidade (notadamente feminina) nunca foi, na 
realidade, voltada à garantia dos direitos da mulher, 
mas à defesa dos direitos do homem provedor, senhor 
e proprietário [...] da mulher esposa ou da mulher-
filha.

Nesse contexto, o Código Penal de 1940, arraigado pelas 
concepções relacionadas à dominação do feminino pelo masculino, 
principalmente no que se refere ao controle da sexualidade, 
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criminalizava condutas praticadas contra a “mulher honesta”, como 
ocorria nos tipos dos crimes de posse sexual mediante fraude (art. 
214), atentado ao pudor mediante fraude (art. 215), sedução (art. 216) 
e rapto violento ou mediante fraude (art. 219). Excluía-se, portanto, 
desse âmbito de “proteção”, a mulher considerada socialmente como 
desonesta. 

Além da legislação repleta de expressões discriminatórias, 
havia ainda a consagração, pelo Poder Judiciário, de posições que 
autorizavam a permanência dessas discriminações, como, por exemplo, 
as posições que admitiam a tese da legítima defesa da honra nos casos 
em que ocorriam os denominados crimes passionais. Nessa esteira, 
Rosane Maria Reis Lavigne (2009, p. 169) afirma que a legítima defesa 
da honra se revelava como:

[...] ícone dos estereótipos que perpassavam as 
decisões judiciais [...] para absolver homens acusados 
pela prática de homicídios contra suas esposas, 
companheiras, namoradas. Em casos assim, as 
decisões judiciais eram pautadas no argumento de 
que o homem/agressor buscava, por meio de sua 
conduta, defender a honra conjugal, ou a do macho 
ferido, “maculada” pela mulher, sobretudo nos casos 
de adultério ou quando a mulher simplesmente 
manifestava a vontade de romper o relacionamento.3

Diante dessa realidade, as mulheres brasileiras, a partir 
da década de 1950, introduziram nas maiores cidades do país uma 
campanha que objetivava a abolição dos dispositivos discriminatórios 
presentes na legislação nacional, sobretudo os constantes no Código 
Civil de 1916. Nessa conjuntura de luta em prol da modificação 
3 Cumpre destacar que, somente em 1991 a tese da legítima defesa da honra foi rechaçada 
pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial 1517. Apesar 
disto, os Tribunais do país continuaram, por alguns anos, acolhendo essa tese defensiva. 
Rosane Maria Reis Lavigne (2009, p. 169) lembra que, apesar de consistir em voto vencido, 
essa hipótese foi levantada recentemente, no ano de 2006, pelo Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro, quando do julgamento dos embargos infringentes n. 2005.054.00195. 
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desse regime antiquado, em 1962, foi aprovado o Estatuto da Mulher 
Casada (Lei 4.121/62), o qual corrigiu muitas normas discriminatórias 
que existiam até então, porém, não abolindo dispositivos que ainda 
serviam para legitimar uma subserviência da mulher em relação ao 
homem. 

Em 1977, após muito ativismo feminista, outra vitória foi 
alcançada com a aprovação da Lei 6.515/77, conhecida como Lei do 
Divórcio. Segundo Amini Haddad Campos e Lindinalva Rodrigues 
Corrêa (2009, p. 73-74), antes da Lei do Divórcio, multiplicaram-se 
as uniões de fato, ocasionando diferentes formas de discriminação 
contra a mulher e contra os filhos nascidos de novas uniões.

Após essas vitórias, o movimento feminista continuou 
buscando a aprovação de legislações que abolissem os dispositivos 
discriminatórios ainda em vigor. Essa luta continuou ao longo 
da década de 1980, período no qual foi promulgada uma nova 
Constituição Federal. 

Nessa conjuntura, a Constituição de 1988 representou 
um marco em relação ao reconhecimento da cidadania plena das 
mulheres, reconhecendo a igualdade de direitos de mulheres e homens 
nos espaços públicos e privados, além de consagrar diversos direitos 
individuais e sociais das mulheres, consagrando, pela primeira vez no 
constitucionalismo brasileiro, a igualdade entre homens e mulheres 
como direito fundamental. Nessa linha de raciocínio, Amini Haddad 
Campos e Lindinalva Rodrigues Côrrea lecionam que:

A Constituição, como documento jurídico e político 
das cidadãs e dos cidadãos, buscou romper com um 
sistema legal fortemente discriminatório contra as 
mulheres. Contribuiu para que o Brasil se integrasse 
ao sistema de proteção internacional dos direitos 
humanos, reivindicação histórica da sociedade. 
(CAMPOS; CORREA, 2009, p. 143-145).
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Em relação à temática específica da violência doméstica e 
familiar, a Constituição de 1988 incluiu um importante dispositivo. 
Trata-se do § 8º do artigo 226, o qual dispõe que o Estado deve 
oferecer especial proteção à família, de forma a assegurar a assistência 
à família na pessoa de cada um dos que a integram, inclusive criando 
mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.

A partir dessa nova ordem normativa, importantes 
alterações legislativas na década de 1990 deram seguimento ao texto 
constitucional. No entanto, as normas referentes à proteção da mulher 
continuaram esparsas e acanhadas, não enfrentando efetivamente 
o fenômeno da violência doméstica e familiar até o advento da Lei 
11.340/06. 

Leila Linhares Barsted (2007, p. 129) aduz que as tímidas 
alterações do Código Penal Brasileiro foram, em grande parte, 
aquelas indicadas pelas recomendações do Comitê da Convenção para 
Eliminação de Todas as Formas de Violência Contra as Mulheres, 
que recomendou também a elaboração de uma lei específica sobre 
violência doméstica contra as mulheres. Segundo a autora (BARSTED, 
2007, p. 129):

Grupos feministas passaram [...] a ter como meta a 
elaboração de uma lei que retirasse do âmbito da Lei 
9.099/95, e, portanto, da competência dos Juizados 
Especiais Criminais, os crimes mais comumente 
praticados contra as mulheres no âmbito de relações 
domésticas e familiares [...].

Para Maria Berenice Dias (2010, p. 26), com a aplicação 
da Lei dos Juizados Especiais Criminais, “ainda que tenha havido 
uma consciente tentativa de acabar com a impunidade, deixou o 
legislador de priorizar a pessoa humana, de preservar a vida e garantir 
sua integridade física”. Nessa linha de ideias, Leila Linhares Barsted 
(2007, p. 130) assevera que, levando-se em consideração a natureza do 
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conflito nos crimes de violência doméstica e familiar, bem como as 
relações de poder inerentes a eles, a Lei 9.099/95 acabava estimulando 
a desistência de mulheres em processar o homem agressor, incitando, 
consequentemente, a sensação de impunidade, e contribuindo para a 
banalização desse tipo de violência.

Assim, as alterações legislativas criadas até então, citando-se, 
por exemplo, a Lei 10.886/04, que aumentou a pena mínima do delito 
de lesão corporal de três para seis meses de detenção, demonstraram-
se despiciendas, pois processos que tratavam dos delitos de violência 
doméstica continuaram a tramitar nos Juizados Especiais Criminais 
(JECrim), sujeitos, portanto, aos institutos despenalizadores dispostos 
na Lei 9.099/95, como a composição civil, que suprimia a punibilidade 
em casos de ação privada ou pública condicionada à representação (art. 
74), a transação penal (art. 76), a exigência de representação da vítima 
nos delitos de lesões corporais leves e culposas, e o sursis processual 
(arts. 88 e 89). Havia, ainda, no âmbito de incidência da Lei 9.099/95, 
a hipótese da aplicação de penas restritivas de direitos, como, por 
exemplo, a prestação pecuniária (art. 42, inciso I, do Código Penal) 
através do tão-criticado pagamento de cestas básicas. 

Com isso, as mulheres que recorriam ao Judiciário para 
proteção de seus direitos violados ou ameaçados, segundo Rosane 
Maria Reis Lavigne (2009), não obtinham a resposta estatal esperada. 
Ademais, a autora afirma que:

A dicotomia entre a normatividade internacional, 
que proclama os direitos humanos da mulher, e o 
ordenamento jurídico interno, que não conferia 
tratamento especial à questão, torna-se ainda mais 
exarcebada no momento em que muitas das expressões 
de violência doméstica convoladas em ilícitos penais 
foram tratadas como infrações de menor potencial 
ofensivo, e passaram a ser conduzidas pela Lei 9.099, 
de 26 de setembro de 1995 (LAVIGNE, 2009, p. 180).
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O movimento organizado de mulheres, a partir da constatação 
da posição de indiferença por parte dos poderes constituídos em 
relação ao fenômeno da violência de gênero contra a mulher, se propôs, 
então, a elaborar um anteprojeto de lei que atendesse ao compromisso 
constitucional de coibir a violência no âmbito das relações familiares 
(art. 226, § 8º, da CF/88), bem como aos preceitos constantes nos 
instrumentos internacionais de direitos humanos firmados pelo Brasil. 

O texto da Lei 11.340/06 foi resultado de intensos debates 
ocorridos a partir de 2002, momento no qual um Consórcio de ONGs4 
iniciou uma sequência de reuniões que tinham por objetivo analisar 
os projetos de lei em tramitação nas Casas Legislativas e de avaliar a 
legislação vigente na América Latina, a fim de alcançar uma solução 
adequada às particularidades brasileiras. Os estudos produzidos 
partiram, sobretudo, de uma reflexão crítica sobre a incidência da 
Lei dos Juizados Especiais no julgamento dos crimes relacionados à 
violência doméstica e familiar contra a mulher.

Por se tratar de uma lei de iniciativa do Poder Executivo 
Federal, em 2003 o anteprojeto preparado foi, então, levado a debate 
com representantes da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres 
da Presidência da República (SPM) e da Câmara dos Deputados. 
Segundo Rosane Maria Reis Lavigne (2009, p. 189), “a Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres – SPM, provocou a expansão 
do debate do referido projeto, para agregar novos representantes, 
institucionalmente implicados na complexa questão de prevenir e 
combater a violência doméstica”. 

Aproximadamente dois anos após o início dos trabalhos 
4 Leila Linhares Barsted (2007, p. 130) listou as entidades que participaram do Consórcio 
de ONGs em seu estudo denominado “A Resposta legislativa à violência contra as mulheres 
no Brasil”, quais sejam: Cepia, Cfemea, Agende, Advocaci, Cladem/Ipê, e Themis. A autora 
asseverou que o grupo contou com a participação de importantes juristas, como Rosane 
Lavigne (defensora pública), Leilah Borges da Costa (advogada), Ela Wiecko de Castilho 
(procuradora federal), e Leticia Massula (advogada). Durante a tramitação do projeto de lei 
que deu origem à Lei Maria da Penha, outras ONGs, pesquisadoras, operadores do direito e 
militantes feministas contribuíram com o processo de aprovação da lei. 



164 Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

que subsidiaram a elaboração da nova lei, em abril de 2004, o 
Decreto Presidencial nº. 5.030/04 instituiu o Grupo de Trabalho 
Interministerial para elaborar uma proposta legislativa e outros 
instrumentos para coibir a violência doméstica contra a mulher. O 
Grupo de Trabalho Interministerial promoveu amplas reuniões e 
debates com vários setores da sociedade e com órgãos de governo 
envolvidos na temática da violência de gênero.

Nesse contexto, a Lei 11.340, sancionada em 07 de agosto 
de 2006, surgiu como expressão de democracia, haja vista que as 
discussões promovidas pelo Consórcio de ONGs, pelo Grupo 
de Trabalho Interministerial e pelo Poder Legislativo Nacional 
alcançaram também a população ao longo do processo de discussão 
e incremento do projeto de lei através de pesquisas de opinião, bem 
como de audiências públicas realizadas em assembleias legislativas de 
todas as regiões do país. 

Com a edição da nova lei, o Estado Brasileiro criou 
mecanismos que buscam coibir a violência doméstica e familiar contra 
a mulher através da punição do autor da violência e da proteção e 
assistência à mulher em situação de violência. Assumiu-se, portanto, 
o compromisso de desenvolver ações para garantir às mulheres o 
efetivo exercício de seus direitos fundamentais. Destinou-se à mulher 
uma especial proteção em razão de sua reconhecida vulnerabilidade a 
este tipo de violência.

3 CONCLUSÃO

À guisa de considerações finais, cumpre destacar o papel 
dos movimentos sociais brasileiros que, associados às conquistas 
dos movimentos feministas internacionais, possibilitaram a 
implantação no Ordenamento Jurídico Brasileiro de mecanismos de 
proteção às mulheres no âmbito dos Direitos Humanos, incluindo 
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o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres no que 
concerne aos direitos e deveres elencados na Constituição da República 
Federativa do Brasil, bem como o reconhecimento da vulnerabilidade 
das mulheres em relação à violência cometida no âmbito doméstico 
e familiar. Ensejando, assim, a adoção de medidas afirmativas ou de 
discriminação positiva como forma de buscar a efetiva proteção da 
mulher em relação à violência baseada no gênero. 

Assim, a partir dessas conquistas, as mulheres começaram a 
propagar a “desnaturalização” do processo histórico de desvalorização 
da mulher e tornaram visível o problema da violência doméstica, até 
então considerado assunto estritamente privado. Mobilizando, assim, 
não somente as mulheres, mas toda a sociedade, bem como movendo 
instituições globais em prol do respeito à dignidade humana e da 
igualdade de gênero.

O passo mais importante do Brasil em relação à concreção 
dos instrumentos internacionais de proteção aos direitos das mulheres 
endossados pelo país foi, indubitavelmente, a promulgação da Lei 
11.340/06, a qual representou o estabelecimento de normas de caráter 
repressivo, assistencial e protetivo destinadas especificamente às 
mulheres em situação de violência doméstica, familiar ou decorrente 
de relação íntima de afeto. O novo texto normativo reafirmou a 
extensão dos direitos fundamentais às mulheres, reconhecendo 
que toda mulher goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, assegurando-lhes, com isso, as oportunidades para uma vida 
sem violência.

ABSTRACT

It is analyzed in this article, the evolution of  the main legal 
instruments for facing gender inequality and domestic violence against 
women, which were a result of  the activism of  social movements and 



166 Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

Brazilian international and led to the enactment of  Law 11.340/06, 
popularly known as Maria da Penha Law.

Keywords: Gender relations. Domestic violence against women. Law 
11.340/06.
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PROSTITUIÇÃO INFANTIL, EXPLORAÇÃO SEXUAL E 
UMA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

João Carlos da Cunha Moura 1

RESUMO

O presente texto busca analisar a decisão da Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura que não considerou crime o fato de um rapaz 
maior de idade manter relações sexuais com três menores de catorze 
anos de idade, por estas estarem em uma situação considerada de 
prostituição, olvidando a exploração sexual praticada. A investigação 
parte da análise das relações de gênero e violência sexual a partir da 
faixa etária dos sujeitos da relação. Em seguida percorre a ideia do 
consentimento da menor no Código Penal Brasileiro para desdobrar 
um debate político e social sobre a relevância e a importância de se 
dedicar uma idade parâmetro para o consentimento pleno. Diferencia 
prostituição e exploração sexual, no intuito de caracterizar cada 
situação para que não reste aberturas para a prática de violências 
sexuais sob o argumento de que conhecer atos sexuais seja prévia 
condição de liberalidades para abusos contra a menor. Ao final, analisa 
a decisão da Ministra Relatora e os parâmetros utilizados por ela para 
compor sua convicção.

Palavras-chave: Prostituição Infantil. Exploração Sexual. 
Consentimento
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1 INTRODUÇÃO

Partindo da problemática de ser possível a capacidade plena 
de consentimento sexual para menores de catorze anos em situação 
de prostituição infantil e descaracterizar a exploração sexual infantil, 
o presente artigo busca analisar a polêmica decisão proferidapela 
Ministra do Superior Tribunal de Justiça que absolveu um homem 
maior de idade que manteve relação sexual com três meninas de doze 
anos de idade, por estas se encontrarem em situação de prostituição, 
nos dizeres do voto da magistrada, o que desqualifica qualquer tipo de 
incidência do tipo penal que presume a violência e, por consequência, 
o estupro quando se mantem relação sexual com menores de catorze 
anos (à época, a regra estava inscrita no artigo 224 do Código Penal 
Brasileiro).

O interesse aqui é investigar acerca da possibilidade de tal 
decisão de acordo com as premissas básicas de legislação penal e 
do próprio Estatuto da Criança e Adolescente como alicerce para o 
desenrolar do ato decisório, este último diploma sequer mencionado 
no voto da Ministra.

O tema chama a atenção para a prostituição infantil, uma 
realidade distinta da que se apresenta na prostituição propriamente 
dita, aquela na qual há uma escolha de vender o corpo no mercado 
sexual. É um problema que abrange outras determinações e 
significações. Porém, quando entra na agenda pública de discussão é 
totalmente desvirtuada, sendo aplicada às vítimas da violência dessa 
exploração um status de mulheres já formadas, baseado no argumento 
de já conhecerem os prazeres sexuais.

É tal o ponto que em nenhum momento, tanto nos excertos 
a que se tem acesso do julgado quanto nos debates promovidos por 
mídia e sociedade, se discutiu a sexualidade do homem que praticou 
o ato com as três meninas de doze anos é questionada ou avaliada. O 
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que o fez procurar o sexo pago? Por que justamente essas crianças e 
não mulheres reconhecidamente maiores de idade e aptas plenamente 
ao desenvolvimento do sexo mercantilizado? Estas são questões que 
ainda permanecem em aberto.

No decorrer do texto, analisa-se a formação de um “sujeito 
criança”, analisando as bases de poder que criam a sensação da 
infantilidade do ser. 

O texto visa a analisar o tema de acordo com a lei vigente 
à época do fato ocorrido, que tinha redação diferente da que hoje é 
utilizada, com base na aplicação da lei penal no tempo, conforme o 
próprio sentido da decisão tomada pela magistrada.

Ao final, adentra a questão investigando qual o contexto 
utilizado para a tomada da decisão judicial.

2 GENERO E IDADE

Segundo ANDRADE (2004, p. 270) o sistema de controle 
e de institucionalização de violências é estipulado pela rede de 
tensões exercidas pelas mecânicas de poder apoiadas em instituições 
consolidadas e inquestionáveis: família, escola, mercado, trabalho 
etc. que buscam fixar modelos de conduta para cada indivíduo. A 
“menina fácil”, aquela dada a muitas relações é estigmatizada e ao 
fugir da mecânica de controle pode restar não mais como vítima, mas 
culpada pela sua sorte. Soma-se a isso o sistema de justiça que apenas 
apóia tal reprodução sob o argumento da proteção da moral e bons 
costumes da sociedade e tem-se o perfeito corpo sócio jurídico para a 
perpetração do status quo.

Destarte, as crianças quando estigmatizadas acabam se 
forrmando dentro de círculos de proteção mantenedores de uma 
normalidade a qual se torna a porta de abertura para um mundo de 
iguais e de como deve ser seu futuro. A bolha que envolve a formação 
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da criança menina-moça evita que entrem conceitos, formas e fórmulas 
que a enfraqueçam frente ao grupo social. Justamente porque se tem 
largo acesso a outros entendimentos da mesma sociedade em geral, 
estes também estereotipados. Os contrapontos os quais se estabelecem 
é o que normaliza as condutas.

Nesse círculo encantado, impede-se que entrem 
definições que o diminuam, enquanto se dá amplo 
acesso a outras concepções da sociedade mais ampla, 
concepções que levam a criança encapsulada a se 
considerar um ser humano inteiramente qualificado 
que possui uma identidade normal quanto a questões 
básicas como sexo e idade. (GOFFMAN, 2004, p. 31)

Assim sendo, cada um dos agentes inseridos no fato que 
se analisa tem seu locus, definido de acordo com os já preparados 
conceitos e estereótipos formados ao longo da cristalização da 
sociedade. Construídas de acordo com o que se espera da boa vida 
feminina, crianças são desde logo pensadas e tratadas como tal, 
para que o controle de sua sexualidade, baseada na salvaguarda da 
virgindade e na dedicação pela sua reputação sexual, seja exercido. 
(FOUCAULT, 1988, p. 30)

No caso do modelo de gênero aliado à construção do 
sujeito ainda como criança se revela forte o toque sexual, no sentido 
de práticas sexuais. Como meninas são apenas seres utilizados para 
a perpetuação da domesticação familiar, o exercício de poder sobre 
elas é mais forte. O papel de protagonista da sociedade é do homem, 
mesmo que ainda criança, e o papel feminino fica relegado à procura de 
um (único) homem, para a possibilidade de exercer seu papel privado. 
Buscando sempre exercer esse papel privado é que as mulheres, ainda 
crianças, devem ser desencorajadas a participações públicas e políticas 
na sociedade, sob pena de desorganizar a própria sociedade. (RUBIN, 
1994, p. 20)
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Atribui-se ao indivíduo na sociedade moderna, não a 
identidade de criança, mas um status de criança. Um locus no qual o 
discurso de sabe expressa-se pelo olhar do adulto. Muito próximo 
deste discurso, atribui-se o status da mulher expresso pelo ponto de 
vista do sujeito masculino. Ambos, criança e mulher, se veem pelos 
olhos do homem adulto. É a expressão adultocêntrica que fixa 
as condutas. Tanto nas expressões do saber popular, quanto nos 
debates ditos sérios as falas não se dirigem a mulheres e crianças, 
mas se dirigem dos homens para os próprios homens (adultos) o que 
mulheres e crianças a eles significam. (FLANDRIN, 1981, p. 140)

BARATTA (2007, p. 87) explica que a construção social e 
as significações dos estereótipos é uma estratégia simbólica da defesa 
social. O exemplo principal está na “conduta desviada”, ou seja, a 
conduta na qual se firma às margens do “normal”. Sempre baseadas 
no enfoque masculino de ver o mundo.

O adultocentrismo então surge como um modelo de controle 
social, que retira da criança o “ser”, restando apenas o para o sujeito 
um “vir a ser”. Ser “adulto” é o último estágio da vida humana, um 
ponto de chegada, o adultocentrismo é a interpretação do mundo 
a partir de uma postura de um sujeito adulto-ocidental-masculino e 
opera por um lado um dispositivo de poder que estabelece relações 
evolutivas (do nascer ao crescer) e por outro lado localiza um cenário 
de futuro visto no outro, cercando a formação subjetiva de cada um. O 
jovem (criança e adolescente) passa a ser mero sujeito de produção ou 
consumo na sociedade capitalista, a depender do seu espaço ocupado: 
é que quando vista pelos olhos da espontaneidade, divertimento e 
da possibilidade do “mais viver” a juventude é símbolo de consumo; 
quando vista pelo lado da tenra idade ou dependência a “juventude” é 
vista como “infantilidade” (ALVARADO et al, 2009, p.96)

Dessa maneira, o sentido de proteção da criança e da mulher 
não se encontraráem textos legais, já que estes não previnem a 
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violência para os sujeitos fora dos padrões estilizados como normais. 
Falha a proteção das mulheres e criançase, por via de consequência, 
tem-se um duplo efeito de violência, gerada tanto pela violência 
privada (doméstica), quanto pela violência institucionalizada. Essas 
violências implícitas praticadas contra a mulher acabam por reproduzir 
estereótipos, visíveis principalmente quando a violência sexual é 
discutida.

3 VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MENORES

O controle simbólico exercido pelas instituições de poder 
dessa sociedade adultocêntrica contribui principalmente para a 
perpetração de violências nos seus mais amplos sentidos: psicológica, 
física e, por via de consequência, sexual, principalmente contra 
menores de idade femininas. A violência de gênero não atinge 
somente mulheres adultas, mas também meninas, e na maior parte das 
vezes acaba por ser escondida, por significarem punições paternais, 
legitimadas no inconsciente social como forma de educar e manter 
a ordem frente às crianças, criando a cultura do castigo e punição. 
(FALEIROS, 1998, p. 7)

A violência tem níveis de classificação que refletem as facetas 
da sociedade. MINAYO (1990, 1990, p. 290) afirma serem três níveis: 
violência estrutural, revolucionária e delinquência. A delinquência é a 
violência que o senso comum assimila junto aos sujeitos menores de 
idade, a violência revolucionária é forma de resistência contra a ordem 
estabelecida, colocada pelas classes dominantes como insubordinação 
e que deve ser rechaçada. Já a violência estrutural, pode-se dizer que é 
a aquela a qual nasce do próprio sistema e que é mantida sob a máscara 
da naturalidade. É possível afirmar que as violências que surgem são 
reflexos desta violência. 
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Qualquer forma de violência, porém, tem que 
ser vista em rede. O assassinato de adolescentes 
supostamente delinquentes tem que ser articulado 
com a violência estrutural que lhes limita o “possível 
social”; com a violência do Estado cuja face repressiva 
é quase a única que esses jovens conhecem; com a 
violência organizada dos grupos de narcotráfico que 
lhes oferecem vantagens imediatas; com a violência 
individual de cada um que tenta se defender, numa 
sociedade onde os direitos humanos e civis são quase 
um sonho a conquistar. (MINAYO, 1990, p. 291)

Assim, a violência sexual acaba por se tornar a violência por 
excelência exercida contra as mulheres. Mas uma violência que tem um 
cunho privado, da dominação masculina, assumindo o caráter de uma 
pena privada, mas com status de pública. Seja no espaço familiar ou 
no espaço púbico a violência sexual, terminada na figura do estupro/
estuprador, é em grande medida voltada para satisfazer não um prazer 
sexual, mas antes, é para encerrar um aspecto dominador, de pura 
violência física e agressão do homem dominador, contra a mulher 
objeto.(ANDRADE, 2004, p. 286)

É imprescindível que se dê destaque para a violência sexual, 
pois esta acaba sendo considerada apenas uma forma legítima de 
resolução de problemas familiares. A iniciação sexual de meninas de 
baixa renda acaba se dando por conta da violência de pais, padrastos, 
irmãos mais velhos e até mesmo vizinhos homens,assim, a violência 
se espalha de forma a garantir dominação masculina nas relações das 
crianças e acaba sendo tratado de forma velada por adentrar em temas 
tabus: família, sexualidade e violência. (FELIZARDO et al, 2006, p. 
72)

FOUCAULT (1983, p. 22-23) revela que é a sexualidade o 
ponto nevrálgico das relações de poder, que se instituem primeiramente 
e principalmente na família, posto que é o primeiro momento de 
contato sexual entre as crianças. Assim, qualquer que seja a relação 
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entre homens e mulheres o dispositivo da sexualidade está lá inserido 
para estruturar socialmente os fatores fundamentais das relações: o 
gênero e a geração.

O modelo burguês de família é o ponto de apoio da sociedade. 
Homem dominador, mulheres e crianças dominadas, devendo 
inclusive negar suas sexualidade. Assim, o abuso sexual infantil dentro 
do seio familiar é apenas a representação de uma estrutura forjada 
por normas culturais, sociais baseadas nas relações de gêneros e 
geracionais. A pouca repressão ao controle dessas violências acabam 
por se dar na relação de dependência e exploração que o adulto impõe 
à criança. (FELIZARDO et al, 2006, p. 75)

A família, responsável plea formação e cração de sujeitos, 
torna-se, na maioria das vezes primeiro espaço de repressão. A 
sociedade adultocêntrica estabelece a criança não como um sujeito de 
direitos, mas como sujeitos incapazes. 

4 EXPLORAÇÃO SEXUAL E PROSTITUIÇÃO INFANTIL

Dentro da concepção masculinizada antes de se formar um 
“sujeito prostituta”, deve-se ter a formação de um “sujeito mulher” 
e antes dessa, ainda, um “sujeito criança”. Tais formações dadas 
em contínuo exercício de poder acabam por descaracterizar um em 
relação ao outro. Desta maneira, prostituta é vista apenas como tal 
e não como mulher também e uma criança que já praticou sexo, 
deixa de ser “moça” e passa à condição de mulher adulta.2 Enquanto 
criança, deve o sujeito feminino ser casta e pura em contradição com 
a perversidade e impudicícia que envolve amulher promíscua. 

2 É comum pelo interior do Brasil, principalmente na região Nordeste afirmar que quando 
uma menor de idade já manteve algum tipo de relação sexual ela não é mais “moça”, ou seja, 
perde sua condição de criança e passa a ser considerada como adulta.
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A construção do rígido estereótipo da prostituta, 
símbolo do mal, dos pecados e vícios, associada 
à imagem de Eva, mulher sedutora responsável 
pela queda do homem, cujas práticas devem ser 
rigorosamente controladas a partir da própria 
domesticação das sexualidades insubmissas, inscreve-
se num conjunto de dispositivos estratégicos de 
moralização da sociedade brasileira, entre final do 
século XIX e início do XX. (RAGO, 1985, p. 222).

Tem-se por prostituição a venda de serviços sexuais de 
um sujeito (de qualquer gênero) para outro, realizada por indivíduos 
civilmente capazes, com autonomia da administração do horário e 
das condições do serviço por parte do sujeito prestador do serviço, 
sem que haja violência física, simbólica ou psicológica praticada pelo 
cliente. A venda dos serviços sexuais é denominada programa, e é onde 
se dá a negociação das rotinas, como tempo, preço e quais as práticas 
serão tomadas durante o encontro (GUIMARÃES; MERCHÁN-
HAMANN, 2005, p.533).

A prostituição tem suas características próprias que se 
relativizadas abrem espaços para uma exploração sexual, o que 
terminam por legitimar violências sexuais. Não é porque uma mulher 
é prostituta que ela não possa ser vítima de estupro. Mais ainda, não 
é porque uma menor de catorze anos já tenha práticas sexuais que 
possa ser considerada prostituta e, assim, descaracterizada do seu 
estado vulnerável. Não é o fato de conhecer práticas sexuais que a 
deslegitima como parte passiva.

Ao se abordar o assunto da prostituição sem adentrar um 
tema específico, é necessário que se observe que os estereótipos 
infligem ao sujeito características desabonadoras das condutas e 
subjetividades. Quando se vislumbra a prostituição infantil, percebe-
se que espaços e histórias não são os mesmos de todas as prostitutas 
adultas. Pode até ser que no futuro meninas exploradas se confirmem 
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no mundo do mercado sexual, porém enquanto ainda menores esse 
ingresso não é formado como opção ou escolha, mas como reflexo da 
exposição à pobreza e a violências praticadas por homens do grupo 
no qual estão inseridas. 

A prostituição infantil, em qualquer cenário em que 
se configura, desponta como um fato cruel com 
diferentes matizes. Há momentos em que ela se 
integra ao tráfico de drogas; há situações em que ela 
se confunde com a miséria; e há casos em que seu 
início ocorre dentro do próprio lar. Em qualquer uma 
dessas situações, as crianças que a ela sobrevivem têm 
uma história comum a contar: a história da violência. 
As marcas desta violência são visíveis nos corpos e 
nas mentes, mesmo para aqueles que fazem força para 
não ver. (GOMES, 1994, p. 62)

O que se considera prostituição infantil não passa de um 
embuste para mascarar a violência machista e adultocêntrica. Implícita 
a violência, implícita a exploração. Além disso, explica MINAYO 
(1990, p. 290), as características pessoais de cada sujeito envolvido e 
que legitimam a exploração de determinada violência é o fato de que 
por se encontrar em um determinado espaço é o de que as próprias 
meninas ingressam no mundo sexual de forma identificada como 
sendo uma transgressão de personalidade, dada como patológica, 
atribuída principalmente a pessoas de classe mais baixa. 

Quando se fala em menoridade sexual não se está tratando 
de pessoas compreendidas como incapazes para responder legalmente 
por seus atos, mas que o trabalho no sentido de se fixar uma menoridade 
para determinados atos deve se desvincular da ideia de naturalização 
de inocência e infância da ideia de criança. Cabe ressaltar, não se 
fala em desconhecer a infância como menoridade, mas daquela se 
desvincular e atribuir uma incapacidade transitória baseada no tempo 
de vida do sujeito. (LOWENKRON, 2007, p. 715)
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A exploração sexual de menores é uma violência sistemática, 
que não se esgota na mera comercialização do corpo da criança e/
ou adolescente. As trajetórias dos indivíduos que estão inseridos 
nestes contextos é construída de acordo com a violência estrutural 
que permeia a sociedade e é mascarada pelo véu do simbolismo 
adultocêntrico. Os menores vitimizados pela exploração sexual e 
adentram, por via de consequências impostas, a prostituição perdem 
o direito sobre si mesmos e sua identidade, forçosamente assimilada 
para vivenciar a sua nova condição de explorados, perder a “identidade 
própria, coletiva e individual, se enraíza na perda do poder sobre si.” 
(FALEIROS, 1998, p.14)

Prostituição e menoridade são incompatíveis.A partir do 
momento em que os caminhos seguidos não se desprendem livres das 
condições e amarras sociais não existe escolha. O que existe, então, 
para as crianças (e aqui meninos ou meninas) é uma imposição que, 
em decorrência de valores simbólicos atribuídos às suas condições 
sociais, é naturalizada e valida a exploração da única coisa que ainda 
lhe resta, seu corpo.

5 O CONSENTIMENTO DA MENOR DE 14 ANOS NO 
CÓDIGO PENAL

É inevitável se coloque a sexualidade em um plano político de 
atuação do poder. É a sexualidade que denota o local do sujeito e do seu 
corpo na sociedade. Assim, os direitos os quais se quer perceber para 
si são modelos de atos e fatos jurídicos relacionados e determinados 
pela sua posição sexual na vida política. Nas democracias de modelo 
burguês o público, no sentido de garantias sociais,é desconsiderado 
pelo privado, que pretende antes de tudo a garantia de si próprio, 
como se alheio fosse ao todo social. 

O corpo, como sujeito da política, é definido pela sexualidade. 
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É pela sexualidade que se definem os espaços a ocupar. Logo, dentro 
de uma lógica de não percepção de si mesmo, determinada pela 
ilusão da liberdade pelo sexo, a modernidade dá as mãos a uma nova 
economia dos corpos, um novo horizonte de análise do corpo político 
que, ao final, não deixa de ser um corpo (AGAMBEN, 2002, p. 192-193).

O saber sexual depende das vivencias do sujeito dentro dos 
contextos em que vivem. Em geral, nas classes mais baixas da sociedade 
as questões de sexualidade, no sentido das organizações dos espaços 
de gênero, são mais cedo apreendidas. As crianças já determinadas em 
seus locus, como meninas ajudando na cozinha e meninos saindo às 
ruas para praticar atividades externas para adquirirem alguma renda 
para a família. Nas classes mais altas, o saber sexual é mais clandestino 
e despertado mais por curiosidade do que pela vivência e o que para 
uns é comum, a outros parece “indecente”. (MALINOWKSKI, 1973, 
p. 54)

O consentimento não é porta de abertura para a capacidade 
plena da menor de catorze anos. Nesse sentido estabelecer um 
parâmetro para o consentimento pleno da menor, não se caracteriza 
como mera proibição, mas abertura de um debate político e, mais ainda, 
social. Debate que deve ser estabelecido para formar as definições e 
diferenciações entre os agentes praticantes dos crimes sexuais ligados 
aos gêneros (estupradores) e os agentes com transtornos psicológicos 
ligados à sexualidade de idade e gênero (pedófilos, por exemplo).Ao 
praticar um ato sexual com uma menor sem capacidade sexual, o 
sujeito está no limiar do prazer sexual e da violência. 

Vale destacar que a “pedofilia” não éuma categoria 
jurídica, mas, sim, uma categoria clínica, definida 
porfantasias e desejos que não se atualizam, 
necessariamente, em condutassexuais. No entanto, 
enquanto categoria social, o termo “pedofilia” 
temse disseminado com sentidos diversos e tem sido 
associado a crimes envolvendosexo com menores, 
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como estupro, pornografia e prostituição.Nesse 
sentido, a “idade do consentimento” funciona como 
parâmetro,nos debates públicos e políticos, para 
definir não apenas o que é consideradocriminoso, 
mas igualmente patológico. (LOWENKRON, 2007, 
p. 719)

O consentimento sexual, então, não passa de uma 
“antecipação moral” criada no imaginário da criança da sociedade 
adultocêntrica. Como as dimensões de certo e errado estão indicadas 
pelas representações culturais do mundo adulto, o jovem tende a se 
apropriar de certos conceitos estabelecidos que a ele não se coadune, 
no intento de se mostrar capaz, adulto. Assim, o jovem busca suas 
próprias aspirações de acordo com o que lhe é dado nos meios de 
comunicação de massa e dentro das relações socais que estabelecem o 
“sujeito ideal” baseado no acúmulo de bens, muitas vezes insustentáveis 
para boa parte dos estratos sociais. (ALVARADO et al, 2009, p.92-93)

Ao consentir manter a relação sexual, a menina não faz nada 
além do que a sociedade espera dela: servir aos desejos masculinos. 
Como os programas, em geral, são realizados em ambientes fechados 
como motéis e hotéis, locais onde se tem acesso a um mínimo de 
conforto e observando o quadro de desamparo familiar e social, 
pode-se perceber que lançar-se à prostituição de forma a criança, 
além de conseguir uma forma de sustento próprio, suavizar o frio e 
a fome a ela impostos. Pelas condições sociais em que se apresenta a 
exploração sexual infantil leciona GOMES (1994, p. 64) “as meninas 
vendam o único bem que possuem: o corpo”. 

A previsão legal de reprimir qualquer ação sexual a menores 
de catorze anos mostra que o âmbito legislativo procurou cercar 
determinadas ações contra determinados sujeitos. Na sociedade 
moderna, esta vigilância é baseada em uma condição de existência 
estipulada pelas classes que dominam as condições de saber e de 
poder. Não se discute aceitação moral, ética ou mesmo legal do sexo 
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de adultos com crianças, mas a classificação de determinados sujeitos 
como crianças. (LOWENKRON, 2007, 239). 

A menoridade sexual é um direito e não mera proteção e 
controle. Um código ou regra ao impor determinada faixa etária para 
o legítimo exercício punitivo ou presunção de violência não pode 
utilizareste poder para descrever quem é “menor”, mas quando se é 
“menor”. 

No caso de menores de catorze anos, como era a antiga 
regra do artigo 224 do Código Penal e agora presente no artigo 217-
A do mesmo diploma legal, presumida seria a violência, ainda que a 
atividade desempenhada seja de tal forma que a faça conhecer atos 
eróticos. 

No entanto, o dissenso em razão desta matéria era enorme (e 
parece que continua ainda a ocorrer), mesmo com o fato de em 1990 
ser promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa a 
proteção dos menores de 18 anos, inclusive com a possibilidade de se 
estender aos indivíduos entre 18 e 21 anos, conforme a disposição do 
parágrafo único do artigo 2º.

Ainda é necessário estabelecer que a nova regra não muda 
em sua materialidade, apenas tomando nova adequação de acordo 
com as novas redações dadas no Código Penal. Conforme NUCCI 
(2008, p. 93). 

Nos manuais de Direito Penal, em sua maioria escritos 
por homens, é possível observar a defesa da possibilidade de que se 
relativizar tal regra do estupro de vulnerável (NUCCI, 2008, 801-802; 
CAPEZ, 2007, p. 61-62). Sempre ligadas à conduta das meninas, tendo 
estas como as principais responsáveis pela consumação do ato sexual 
ao omitir idades ou pela já prática de relações sexuais anteriores, acaba 
por impor a esta uma maioridade estabelecida nas leis como sendo 
algo objetivo, amparado na diferença entre o ano do nascimento e o 
ano em que foi praticado o fato.
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PRADO (2006, p. 244) afirma que a razão da tutela penal 
nesse sentido é considerada com base na inocência quanto ao ato 
e outros saberes relacionados às práticas sexuais e que quando um 
maior de idade pratica um ato sexual com um menor de catorze anos 
estaria o maior intervindo no desenvolvimento e psique sexual do 
menor. MIRABETE (2001, p. 1511) vai para além e afirma que por 
mais desenvolvido seja o saber erótico do menor, não acompanha 
esse desenvolvimento o seu saber psicológico de si mesmo.

A prostituição atribuída como causa de extinção da 
punibilidade do sujeito que praticou determinada ação de violência 
sexual contra uma mulher, vem corroborar com a ideia de que tal 
atividade não é vista como algo salutar para as mulheres (e apenas 
para estas). Ao se analisar o Direito Penal puro e de forma simplista, 
já se poderia ter que o sexo com menores de catorze anos é fato típico. 
Mesmo que desempenhem alguma atividade sexual, esta não pode ser 
considerada prostituição pela incompatibilidade acima analisada.

Reconhecida a precocidade do saber erótico das meninas e 
pelo fato de estarem em um mundo oculto e impuro como é, por 
exemplo, considerado o mundo da prostituição, desfazendo qualquer 
noção de aplicação dos conteúdos jurídicos, desmancha-se a ordem 
jurídica como tal estabelecida, e uma série de outros elementos que 
permeiam as relações sociais, adstritas apenas ao fato como uma coisa. 

6 UMA DECISÃO JUDICIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA

Primeiramente, é importante ressaltar que a decisão da 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura não é disponível em sua 
integralidade em razão do sigilo judicial, motivo este que gera 
análisedos argumentos com base em notícia veiculada no site do 
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próprio Superior Tribunal de Justiça. (STJ, 2012) 3

Além do mais, não é possível analisar a questão à luz de 
argumentos trazidos por outros julgados visto que não pode haver 
uma matéria unicamente relacionada ao direito afetado, pois não se 
pode desconsiderar os fatos que ocorrem em cada caso concreto. 

Funda-se a decisão com base na redação anterior do artigo 
224 do Código Penal, o qual estipulava que é presumida a violência, 
se a vítima não é maior de catorze anos. Ou seja, caso se mantenha 
relação sexual com qualquer menor de catorze anos, entende-se que 
esta relação é fruto de violência (por mais que esta não aconteça em 
sua forma física). A proteção neste caso era algo mais objetivo que 
subjetivo, isto é, ligava-se à idade à época do fato, pouco importando 
condições de vivência. Inclusive, julgados do Supremo Tribunal 
Federal corroboram a ideia partilhada pela magistratura de que a 
violência como tal se apresenta no aludido artigo não é relativizada por 
condições, mas absoluta em razão da faixa etária da vítima. (CAPEZ, 
2007, p. 57-58).

Pela necessidade da aplicação da lei penal no tempo, 
conforme fica estabelecido que o fato deve ser analisado de acordo 
com a regra que à época vigia, ainda que a decisão seja dada em 
momento posterior, quando houve alteração. No caso específico aqui 
estudado, a lei vigente que definia o crime era inserta no extinto artigo 
224 e incisos do Código Penal, sendo hoje esta estabelecida pelo artigo 
217-A e parágrafos, do mesmo Código Penal.

Em que pese neste texto a análise do caso ser restrita apenas 
a algumas falas da Ministra Relatora do processo, parece que o âmbito 
social em que se deu a relação não chega a de que entre os agentes 
esteja alguém de padrão “culto”, o que mobiliza as atenções apenas 
para as vítimas. “Pedofilia” e/ou “doença mental” do autor dos casos 

3 A notícia da qual se extraem os argumentos da Ministra Relatora Maria Thereza de As-
sis Moura está no link http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.
area=398&tmp.texto=105175#, datada de 27 de março de 2012.
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de violência e exploração sexual parecem ser apenas discutidas para 
tangenciar as explicações de crimes cometidos por pessoas em posições 
ou profissões tidas como cultas ou que precisam de determinado 
conteúdo das áreas do conhecimento (LOWEKRON, 2007, p.738).

Assim, ao que parece,imputa-se uma condição subjetiva de 
maioridade para menores de idade que já praticaram determinado ato, 
no caso, um ato sexual. O caso julgado pelo Superior Tribunal de 
Justiça acaba tendo uma especificidade que impele aos mais apressados 
uma análise rasa das condições em que se deu o fato ao qual se insere 
o artigo, qual seja, o fato de as meninas que mantiveram relação sexual 
estarem em situação de prostituição.

Ainda que se possa argumentar conforme alguns autores de 
manuais doutrinários do Direito Penal (NUCCI, 2008; CAPEZ, 2007; 
MIRABETE, 2001), que pode haver extinção da punibilidade por 
conta do “erro de tipo”, por não demonstrar fisicamente sua idade, 
o caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra amparo 
não em características físicas, mas em um jogo de relações sociais 
que ao chamar o erro de tipo a lume, sob o argumento de que as 
meninas eram, pela “própria natureza das coisas”, prostitutas vem 
desconstruir a menoridade da vítima, que se transforma em maior de 
idade e culpada pela sua condição. (LOWENKRON, 2007, p. 725)

As meninas perderam sua condição de sujeito de direito, mas, 
antes, são sujeitas ao Direito, posto que são colocadas dentro de um 
sistema de leis que gere ilegalidades criadas pelo próprio sistema de 
leis. Como explica DELEUZE (1988, p.39), é uma forma de garantir 
privilégios às classes dominantes (no caso, sociedade masculina), 
na medida em que a lei não passa de uma forma de gerenciamento 
dos atos ilícitos, criando e reproduzindo alguns, inclusive, cedendo e 
tolerando outros junto às classes dominadas, como forma de fazê-los 
servir.

Portanto, desconsidera-se qualquer tipo de construção 
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dessas meninas-mulheres como prostitutas. Só o apenas fato de 
serem consideradas prostitutas já é algo por si só inviável, posto que 
prostituição não pode ser vinculada a menores de idade, pois teremos 
nesse caso não atividade livre, mas antes exploração sexual de menores. 
Isso é fato tipificado no Estatuto da Criança e Adolescente, em seu 
artigo 244-A no qual se dispõe que submeter criança ou adolescente 
à prostituição é crime. 

Explorar significa tirar proveito, auferir vantagem. 
Pratica o crime aquele que se utiliza, diretamente, do 
corpo da criança ou do adolescente como produto 
de consumo, para práticas sexuais, bem como aquele 
que favorece, propicia, incentiva, induz, facilita ou 
promove a intermediação deste corpo em troca de 
dinheiro ou de qualquer outra vantagem. Incide nas 
penas previstas para este delito tanto aquele que 
mantém o contato sexual com criança ou adolescente, 
numa relação mercantilizada (TCHORBADJIAN, 
2003, p. 799)

É o que olvida a Ministra Relatora ao escrever que “não me 
aprece juridicamente defensável continuar preconizando a ideia da 
presunção absoluta em fatos como os tais se a própria natureza das 
coisas afasta o injusto da conduta do acusado”. (STJ, 2012)

Ventilada a só possibilidade de que não pode haver qualquer 
tipo de violência,deslegitima qualquer das menores de catorze anos 
por ser considerada prostituta. Na legislação da época do fato (e 
também na atual redação), presume-se violência a prática de atos 
sexuais com menores de catorze anos. Gera, ainda, perplexidade na 
fala da Ministra Maria Thereza de Assis Moura quando esta relata que 
as garotas “já se dedicavam à prática de atividades sexuais desde longa 
data” (STJ, 2012). Importante, então, ter em mente que: i) as garotas 
a quem se refere a Ministra tem doze anos de idade; ii) o fato de estar 
nessa situação de prostituição de “longa data” reflete o desamparo do 
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Estado com essas garotas e; iii) o Estatuto da Criança e Adolescente 
resta esquecido da apreciação do fato.

A magistrada apenas julga o fim que a realidade social 
dessas meninas criou. Estigmatizadas pela sua situação, as meninas 
acabaram por perder qualquer tipo de legitimidade para estarem em 
juízo, cria-se até uma espécie de intimidação, algo que GOFFMAN 
(2004, p. 67-68) chama de “pré-chantagem”. Esse tipo de chantagem 
é a colocação do sujeito estigmatizado dentro de seu locus específico, 
desencorajando-o a sair, posto que tal saída implicaria na piora da 
condição por ser sempre lembrado o estereótipo já formado. Esse 
tipo de chantagem está tacitamente colocada no ato decisório quando 
da decisão se extrai que as meninas menores de catorze anos não eram 
crianças, por não “viverem como crianças”, mas já “se prostituírem 
havia algum tempo” (STJ, 2012).

Bem neste ponto fica uma estrita responsabilidade da mulher 
pela prostituição. No caso que aqui se aborda, as meninas são elas 
próprias causadoras da sua prostituição, elas próprias acabam por 
dar condições de elas mesmas saírem das condições de “meninas” 
e serem taxadas “mulheres”. As meninas-mulheres acabam sendo 
privadas daquilo que as torna “um sujeito de direito” (FOUCAULT, 
1985, p. 169). 

Pelo contexto adultocêntrico da sociedade, a criança é vista 
como “futuro”, é para ela o olhar do porvir. Ao se desvincular das 
condições que a determinam como tal, passam a ser refugo, isto é, 
são desconsideradas como sujeitos de direito. Como criança, o sujeito 
deve ser socializo, “o que assegura a transmissão da cultura e garante 
a continuidade da sociedade” (SALLES, 2005, p. 35). Sair do modelo 
é quebrar a harmonia sujeito/sociedade que se impõe.

Quando magistrados, ainda mais em instâncias superiores, 
agem determinando quando usar ou não usar a regra de acordo com 
prevalências morais e éticas pessoais, o Direito se transmuta e se já 
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é uma forma de diminuição da vontade humana, passa o sujeito de 
direito a se formar segundo uma normalização dominadora. Toda 
lei atua como forma de repressão e pela repressão aumentam a 
cristalização do Direito em um aparelho que se denomina Constituição 
ou Código, como se conseguisse com esta transcrição de textos uma 
vontade de eternizar um equilíbrio de poder que só existe no discurso 
(GOYARD-FABRE, 2002, p. 191).

Em suma, por estarem em uma condição social não agradável 
aos olhos do sistema de justiça criminal (um local público, exercendo 
uma atividade não higiênica e não tolerável), as crianças restaram, na 
decisão, desconsideradas na idade e consideradas apenas no gênero. 
Saíram da condição de sujeito criança e entraram na condição apenas 
de mulher. A decisão judicial acabou por analisar não o fato típico, 
mas passou a analisar as pessoas envolvidas.

Destarte, não é exaustivo voltar às falas da Ministra Relatora 
nas quais insiste em afirmar que “a prova trazida aos autos demonstra, 
fartamente, que as vítimas, à época dos fatos, lamentavelmente, 
já estavam longe de serem inocentes, ingênuas, inconscientes e 
desinformadas a respeito do sexo. Embora imoral e reprovável a 
conduta praticada pelo réu, não restaram configurados os tipos penais 
pelos quais foi denunciado”, ou ainda que “[...] não se pode considerar 
crime fato que não tenha violado, verdadeiramente, o bem jurídico 
tutelado – a liberdade sexual –, haja vista constar dos autos que as 
menores já se prostituíam havia algum tempo” (STJ, 2012). 

A própria necessidade de acreditarmos que temos 
coisas que nos são particulares e que nos diferenciam do 
resto do mundo é uma produção própria do momento 
em que vivemos hoje. Nós somos atravessados por 
toda uma complexa teia de aspectos desejantes, 
políticos, econômicos, científicos, tecnológicos, 
familiares, culturais, afetivos, televisivos... Entretanto, 
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cada um de nós tem uma história de vida que é singular 
e que não é interior. (MACHADO, 2002, p. 214)

A sociedade (no caso a sociedade adultocêntrica) impõe 
ao indivíduo sua subjetividade, e inculca no sujeito que este é o 
que acredita ser sua própria personalidade (MACHADO, 2002, 
p.214). No caso, as meninas podem, elas próprias, sequer assumir as 
identidades de “crianças”, adotando assim outra identidade, mas isto 
em regra não pode descaracterizar sua vulnerabilidade, uma vez que 
adentram no mundo da prostituição pelas condições as quais viviam. 
Sintomaticamente, as atitudes que as acompanham são marcas de uma 
imagem já construída, a da prostituta, mulher de vida fácil que tem um 
instrumento simbólico contra si que a distingue por seus atos. 

As vítimas não eram mais personalidades jurídicas, pois, 
conforme se observa, as crianças do caso estão assim inseridas no 
contexto da deliquência (prostitutas que faziam questão de faltar as 
aulas para praticar a atividade), o que as deixa na situação de próprias 
provocadoras de uma violência, que por si só age como anulação do 
ato contra si praticado. FOUCAULT afirma que “se a oposição jurídica 
ocorre entre a legalidade e a prática ilegal, a oposição estratégica 
ocorre entre as ilegalidades e a delinqüencia” (2004, p. 230).

Ao se reportar ao assunto, a magistrada o faz de forma a 
corroborar as características de fixação de condutas impostas pelos 
mecanismos de poder. Nesse sentido, ao se estabelecer que o próprio 
Estado perde o direito de punir algo que se convencionou penalizar é 
que na realidade aquilo que se chamam direitos, depende do Direito. 
O sujeito apenas tem direitos mediante o Direito, ou seja, na medida 
em que este é uma “pessoa jurídica” (GOYARD-FABRE, 1999, p. 
347). 

A delinquência das meninas, nesse caso, é a causa da não 
punição do agente que comete o ato contra as menores. Não é 
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porque já se tenha praticado ato sexual que esta liberdade deixa de 
ser tutelada. Assim, parece ser legítima qualquer decisão que tome 
contornos de ilegais se esta ilegalidade se baseia no contraponto a 
uma atitude deliquente.

7 CONCLUSÃO

A decisão tomada pela Ministra Relatora Maria Thereza de 
Assis Moura, insere-se em um contexto que revela a completude do 
Direito criando lacunas onde estas não existem, o que demonstra uma 
série de construções sociais formadas e reformadas, de acordo com a 
situação que estas se apresentam.

A análise aqui apresentada evidencia como os controles 
sobre a sexualidade acabam por moldar o sujeito, sendo esta a base 
principal de atuação na formação do sujeito pelo seu corpo. Assim, 
o que a magistrada acaba por contemplar em sua decisão é o modelo 
fixo de criança, aquele sujeito pudico, inocente e que a partir do 
momento em que se destoa de tal fixação, deixa de ser abarcada pelas 
regras jurídicas.

Uma decisão tomada com base nesses padrões fixos de 
alocação do sujeito, acaba por desarticular qualquer tipo de noção 
arregimentada dentro dos Códigos e Estatutos protetores de direitos 
e garantias da criança e do adolescente. Algumas expressões utilizadas 
ao longo do voto da Relatora destoam de um Judiciário independente 
como pretende declarações de direitos humanos ao redor do mundo 
e destoam ainda mais da ordem jurídica tão preconizada nos salões 
plenários dos Tribunais.

Se o Direito “não é estático”, como expressa a Ministra, 
não é esta sensação que se tem quando uma interpretação jurídica é 
baseada em amarras que insistem em colocar sujeitos em determinados 
campos de objetivação.
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Por si só, a prostituição não é crime. No entanto, por estar 
ligada a liberdades tuteladas de forma diferenciada para crianças e 
adolescentes, estas não podem exercer tal atividade, sendo inclusive 
sua exploração fato típico tanto no Código Penal quanto no Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Em uma pequena analogia, seria o 
mesmo que possibilitar que uma criança de doze anos pudesse ter a 
acesso à Carteira Nacional de Habilitação para pilotar motocicletas, 
por já ter conhecimento de como conduzir tal veículo e passasse pelas 
burocracias da retirada do documento.

Baseado na decisão, observa-se que um sujeito não se 
forma em si mesmo e não tem garantias se está fora de padrões já 
fixados pelos mecanismos de poder. As condutas são forçosamente 
imputadas aos indivíduos devendo estes se adequarem ao modelo 
imposto. Assim, corre-se o risco de adequar aberrações dentro de um 
ordenamento jurídico que, paradoxalmente, as repudia.

ABSTRACT

This paper seeks to analyze the decision of  Minister Maria 
Thereza de AssisMoura did not consider that the fact of  a crime of  
legal age man having sex with three girls under fourteen years of  
age, they are considered in a situation of  prostitution, forgetting the 
sexual exploitation practiced. The research starts from the analysis of  
gender relations and sexual violence from the age of  the subjects of  
the relationship. After, traverses the idea of  consent of  the smallest 
Brazilian Penal Code to unfold a political and social debate on the 
relevance and importance of  giving an age parameter to the full 
consent. Differentiates prostitution and sexual exploitation, in order 
to characterize each situation so that no remaining openings for the 
practice of  sexual violence under the argument that sexual acts be 
known prior condition of  donations for abuses against smaller. At 
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the end, analyzes the decision of  the Minister Rapporteur and the 
parameters used by it to compose his conviction.

Keywords: Prostitution, Sexual Exploitation, Consent
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O SERVIÇO SOCIAL NA ÁREA SÓCIO-JURÍDICA: uma 
análise da prática dos assistentes sociais na comarca de imperatriz/ 
maranhão

Maria Zenilda Lira do Rego 1

RESUMO

Reflexão e análise da prática do Serviço Social no Poder 
Judiciário, a partir das demandas postas ao Assistente Social na 
Comarca de Imperatriz – Maranhão, relacionando as atividades 
desenvolvidas, os desafios enfrentados, as ações desempenhadas e 
os instrumentais teórico-metodológicos utilizados, com a percepção 
desses profissionais enquanto mediadores das questões sociais que se 
destacam nessa área de trabalho. Estudo elaborado a partir do contexto 
sóciojurídico, destacando aspectos como: a organização do Estado 
Brasileiro, do Poder Judiciário e do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão, situando o Serviço Social nesse campo de atuação. 

Palavras-chaves: Poder Judiciário, Demandas Sociais, Sóciojurídico, 
Serviço Social

1 INTRODUÇÃO

A inserção do Serviço Social no Judiciário Brasileiro tem 
registro nos primórdios da década de 40, quando a profissão ainda 
não era regulamentada. Ao longo de sua trajetória na organização 
judiciária, a profissão vai sendo reconhecida como necessária, não 
1 Maria Zenilda Lira do Rego. Assistente Social, Especialista em  Serviço Social; Metodolo-
gia do Ensino Superior; e Administração de Políticas  Públicas.Analista Judiciário-Assistente 
Social do TJMA. Docente do Curso de Serviço Social da Unidade de Ensino Superior do Sul 
do Maranhão-UNISULMA, lecionando as disciplinas de Instrumentalidade Profissional em 
Serviço Social; Política Social. email:zenildalira@hotmail.com
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só no contexto da justiçainfanto-juvenil e familiar, mas também nos 
Juizados Especiais de Combate à Violência Familiar e Doméstica e 
nas Varas Criminais, notadamente a de Execução Penal.

 Nesses espaços o Assistente Social será o responsável técnico 
por pareceres que auxiliarão os Juízes na difícil tarefa de arbitrar os 
conflitos e disputas judiciais inerentes à sociedade.

A prática do Serviço Social no espaço sóciojurídico, embora 
já ocorra a várias décadas no Estado Brasileiro, sempre será um tema 
a ser estudado e avaliado, visto que os contornos da profissão e as 
novas leis que alicerçam a justiça brasileira  requerem um recorte à 
compreensão de como se configura este espaço sócioocupacional.

A minha inserção no Tribunal de Justiça para o cargo de 
Analista Judiciário a partir de 2006, além de experiências acumuladas 
decorrentes do exercício profissional em instituições que embora 
não sendo integrantes do Poder Judiciário, também executavam 
programas e/ou projetos no sentido da garantia de direitos individuais 
e coletivos, portanto  integrantes do sistema sóciojurídico, como é o 
caso da Fundação da Criança e do Adolescente – FUNAC, Núcleo 
Municipal de Medidas Sócioeducativas em meio aberto, Prestação de 
Serviços à Comunidade e a Liberdade Assistida, 

Nestas instituições a presença do profissional de serviço 
social executam suas atribuições, muitas vezes sem se perceber do 
direcionamento e desdobramentos que a sua prática poderá conduzir 
aqueles ali demandados. É possível que no emaranhado de tarefas e 
exigências institucionais, a prática profissional dos Assistentes Sociais 
inseridos nesses espaços sócio-ocupacionais se percam em ações 
fragmentadas, com pouco aprofundamento teórico, levando-os a não 
relacionar a teoria à prática, a se desconhecer enquanto profissional 
com um projeto profissional que prima pela garantias dos direitos 
sociais, da ética e da dignidade humana, podendo em decorrência 
fortalecer uma dicotomia entre o sabe fazer, tornando-se profissionais 
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automatizados por práticas alienantes e desconectados da práxis 
profissional no sentido da emancipação humana. 

É com base nestas reflexões que surge uma inquietação 
no sentido de traçar um paralelo entre as atribuições profissionais 
pensadas pela Instituição empregadora e aquelas apontadas pela Lei 
de Regulamentação da Profissão, buscando apreender a percepção das 
Assistentes Sociais do Judiciário do município de Imperatriz – MA a 
respeito de sua atuação enquanto mediadores das questões sociais, 
que se agudizam nesse contexto, para analisar como as Assistentes 
Sociais da Comarca de Imperatriz contextualizam seu trabalho no 
espaço sócio-jurídico, considerando os aspectos interventivos da 
profissão, sob a égide de uma atuação que vislumbre o rebatimento 
das manifestações da questão social, tendo presente os princípios 
norteadores da profissão, o diálogo com o referencial teórico 
metodológico e ético do Serviço Social para o desenvolvimento da 
instrução processual.

Outra justificativa para o interesse pela temática diz respeito 
à sua relevância para a categoria profissional, visto que o campo 
jurídico representa um espaço tradicional de prática do Serviço Social 
no Brasil e esse campo, por sua natureza hegemônica, é permeada pela 
correlação de forças entre o saber poder – profissional e institucional, 
sendo o Assistente Social mediador de conflitos e litígios, com o 
propósito exclusivo de garantir o acesso da sociedade aos seus direitos 
individuais e coletivos, como também orientar e/ou direcionar as 
pessoas quanto aos deveres inerentes ao cidadão.

Em função da pouca produção teórica no Maranhão acerca 
do tema em estudo, considera-se o mesmo de extrema importância, 
tendo em vista sua possível utilização como instrumento de discussão 
e análise, contribuindo para o enriquecimento teórico-prático dos 
profissionais que trabalham no campo sócio jurídico. Poderá ainda 
despertar o interesse de outros Assistentes Sociais para a produção 
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científica nessa área do conhecimento.
Para a efetivação do processe investigativo, utilizou-se alguns 

procedimentos metodológicos, os quais possibilitaram a análise da 
prática dos Assistentes na Comarca de Imperatriz – MA.

Nesse íntere, a pesquisa bibliográfica e a análise documental se 
consubstanciaram nos primeiros passos do estudo. Através da revisão 
de literatura é  possível o embasamento teórico e a compreensão das 
principais categorias analíticas, para o enfoque do trabalho, quais 
sejam: questão social, processo de trabalho, Serviço Social e Poder 
Judiciário, onde se busca destacar os aspectos da organização do 
Estado, do Judiciário Brasileiro e maranhense e como o Serviço Social 
se situa nesse campo sócio jurídico, enfatizando as competências e 
atribuições do Assistente Social, postas a partir dos instrumentos 
legais e normativos da profissão.

Busca-se contextualizar a prática do Assistente Social na 
referida Comarca, destacando a percepção deste profissional em 
relação ao seu trabalho como meio de garantia de direitos e acesso à 
justiça, através da aplicação de questionário, com perguntas subjetivas, 
consolidou a análise das informações coletadas junto às profissionais, 
tendo a pesquisa de campo um universo de sete assistentes sociais, as 
quais foram incluídas na pesquisa em sua totalidade.

 A justiça é vista como o elo com o Estado e a 
garantia do cumprimento das leis que determinam a estrutura do 
país. Ou seja, o judiciário é o locus de mediações entre o Estado e a 
população que o procura, espaço este criado para “[…] determinar 
e assegurar a aplicação das leis que garantem a inviolabilidade dos 
direitos individuais”. (FERRAZ JR., 1994, apud. FÁVERO, MELÃO, 
JORGE, 2008, p.32).

 Vale ressaltar que ao longo de sua história, o Poder 
Judiciário foi alterando suas funções. Contudo: 
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O judiciário, como parte do Estado, sendo uma 
instituição onde o poder se concretiza, é acionado 
para agir frente a essas contradições ou desvios como 
instância normatizadora do dia a dia de indivíduos, 
grupos e classes sociais. Busca, à luz da lei, enquadrar 
determinadas situações, visando a manutenção ou 
restabelecimento da ordem. Seu poder é aplicado 
prioritariamente de forma coercitiva, direcionada 
para o disciplinamento, a normatização de condutas. 
(FÁVERO, 1999, p.23).

O ato de julgar, de decidir, no âmbito jurisdicional, deve 
se basear em fundamentação (dada pelas provas), que possibilite a 
aplicação da justiça. É aí que surge a necessidade de um profissional 
especializado que leve ao magistrado as provas que ele precisa para 
tomar a decisão mais viável aos casos apresentados em litígio.

Nesse contexto aparece a figura do Assistente Social, como 
o profissional habilitado a investigar a questão sócio econômica e de 
acesso aos direitos individuais, dando respaldo à decisão do Juiz.

O Poder Judiciário brasileiro como órgão que garante a 
organização da sociedade democrática nacional através da aplicação 
da Carta Magna Brasileira, tornou-se campo fértil para o trabalho do 
profissional do serviço social.

Segundo FÁVERO (2007 [on-line]), apesar do Poder 
Judiciário ter sido um dos primeiros espaços de trabalho do Assistente 
Social há poucos anos é que particularidades do fazer profissional 
nessa área vieram a público como objeto de preocupação investigativa, 
de ampliação e de qualificação da prática. A autora dá ênfase a 
(re)descoberta dessa área de trabalho destacando a ampliação da 
demanda de atendimento e de profissionais, que passa a ocorrer após 
a promulgação da Constituição Federal de 1998 - notadamente com o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, num movimento de 
busca de garantia de direitos.
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É oportuno acrescentar também que a (re) descoberta 
dessa área de atuação do Serviço Social tem a ver com o que alguns 
estudiosos vêm denominando como um movimento de judicialização 
da pobreza, isto é, tem sido cada vez mais frequente a busca no 
Judiciário pela garantia dos direitos sociais num modelo político 
econômico excludente. 

Este modelo programa as políticas sociais que garantam 
dignidade à população, o que tem levado as famílias, continuadamente, 
a procurarem o Judiciário para entrega de filhos em adoção ou 
abrigamento, por exemplo, a serem denunciadas por negligência 
ou violência, a revelarem publicamente conflitos no âmbito 
familiar, ocasionados na sua maioria pelo desemprego e do pelo 
desenraizamento familiar e social.

A função do Assistente Social na área jurídica está, 
intrínseca e extrinsecamente, vinculada à questão da viabilização 
e garantia dos direitos. Nesse âmbito é chamado a atuar como 
perito:                                                                                                                                                                                                                                                                 

A competência técnica está constituída por uma 
dimensão técnica e por uma dimensão política, 
articulada com uma dimensão ética – o que implica 
em conhecimento, em domínio dos conteúdos e 
em instrumento para a ação, em intencionalidade e 
autonomia para direcionar o processo de trabalho 
em crítica sobre valores que se fazem presente no 
comportamento humano. (RIOS, 1993, p. 34).

O CFESS coloca também que as atribuições do 
Assistente Sociais do Tribunal de Justiça consistem em realizar 
estudo social, relatório, entre outros, para analisar a situação 
de crianças, adolescentes e famílias, submetidos à competência 
dos juizados da infância e da juventude, das varas de família 
e das sucessões, devendo, estes profissionais, pertencerem aos 
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quadros do Poder Judiciário.
Guerra (2002) diz que “O Serviço Social tem seu espaço 

legitimado no poder Judiciário, mediante ações que se processam 
através de seus instrumentais técnico-operativos como: laudos, 
pareceres, visitas domiciliares, estudos sociais, entre outros”. 

Dessa forma o Assistente Social é um auxiliar da justiça e, 
na condição de perito social, deverá apurar a existência dos fatos que 
certifiquem sua investigação social. Considerando isso, pode-se afirmar 
que o Serviço Social tem encontrado nos diversos âmbitos do espaço 
Judiciário um campo expressivo para sua atuação, principalmente no 
Juizado da Infância e Juventude, nas Varas de Famílias e nas Varas 
Criminais, excepcionalmente a de Execução Penal.

É nesse espaço institucional que as ações profissionais para 
o Serviço Social são postas e onde o agravamento das questões sociais 
se revela. Portanto, “o campo sócio jurídico representa um espaço 
tradicional para a prática do Serviço Social, que, por sua natureza 
hegemônica, é permeado pela correlação de força entre saber-poder, 
profissional e institucional” (FÁVERO, 2005, p.25).

Acrescente-se que o papel do Assistente Social do 
judiciário vai além de emitir laudos, realizar visitas e elaborar 
estudos. Perpassa, também, pela proposição de ações que 
venham a contribuir para que os espaços profissionais dentro 
do judiciário sejam de garantia dos direitos coletivos.

3 O JUDICIÁRIO MARANHENSE E O SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social teve sua inserção no judiciário maranhense 
em período bem anterior à realização do primeiro concurso público, 
quando através de nomeações ou mesmo por cessão do poder 
público municipal, alguns profissionais foram colocados à disposição 
dos fóruns das diversas comarcas maranhenses, notadamente nos 
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municípios de São Luis e Imperatriz, embora se tenha conhecimento 
que, continuamente, Assistentes Sociais eram requisitadas para atuarem 
como peritos sociais. Esta atuação se restringia ao atendimento 
das demandas da Vara da Infância, notadamente dos processos de 
adolescentes envolvidos em atos infracionais, bem como as ações de 
guarda e adoção. Posteriormente o Assistente Social vai recebendo 
as demandas das Varas da Família, onde predominam as ações de 
tutela, curatela e guarda, entre outras, atualmente este profissional está 
inserido nas Varas Criminais e Especializadas da Infância e Juventude, 
da Mulher e de Execução Penal. 

A presença do profissional de Serviço Social na Comarca 
de Imperatriz, pertencente ao quadro de serventuário da justiça, só 
foi oficializada após a realização em 2004, do 1º Concurso Público 
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para provimento de 
vagas para analistas, técnicos e auxiliares, quando esta Comarca foram 
nomeadas 02 Assistentes Sociais, atualmente o quadro é composto 
por 06 (seis), distribuídas entre a diretoria do Fórum local e outras 
atendendo as demandas nas Varas Especializadas da Mulher, de 
Execução Penal e da Infância e da Juventude.

4 A PRÁTICA DOS ASSISTENTES SOCIAIS NA COMARCA 
DE IMPERATRIZ/MARANHÃO

A prática do Serviço Social na área sóciojurídica é permeada 
por meandros que exigem uma formação balizada no diálogo 
teóricometodológico e na atualização constante de informações 
acerca do objeto de trabalho desse campo de atuação.

As respostas das Assistentes Sociais deixam transparecer que 
o trabalho desenvolvido por estas não apresenta uma sistematização. 
Ao contrário, constata-se que aquele grupo de profissionais, embora 
ocupando o mesmo espaço físico, desenvolve práticas que se 
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individualizam ao longo do processo de investigação e execução da 
ação profissional. 

Acerca da função de analista judiciário e o conhecimento 
da especificidade da atuação no campo sóciojurídico todas referem 
uma prática, não necessariamente no Tribunal de Justiça, mas 
em instituições que, igualmente, cuidam da garantia dos direitos 
individuais e coletivos. Portanto, já exerceram, em outros locais, um 
trabalho similar ao que executam atualmente. Essa afirmação revela 
que as Assistentes Sociais já dispunham de um conhecimento anterior, 
necessitando apenas de atualização e aprimoramento.

No que concerne às atribuições profissionais propostas pela 
Instituição as Assistentes Sociais revelaram uma leitura sobre esse 
fazer, destacando funções emitidas em Resoluções do Órgão e na Lei 
de Regulamentação da Profissão, mas destacam uma prática pouco 
sistematizada e sem articulação com esses preceitos legais.

Embora as entrevistadas tenham expressado o conhecimento 
de alguns aspectos da prática profissional, o que se percebe é que 
há muito desconhecimento ainda, da categoria, em relação à função 
precípua do Assistente Social nesse contexto de trabalho, deixando de 
relacionar os conhecimentos acumulados com a prática profissional. 

Em se tratando do estudo acadêmico, a maioria das 
Assistentes Sociais refere uma prática não visualizada na academia, 
principalmente no que tange ao instrumental técnico-operativo tão 
usual no Tribunal de Justiça e requisitado, a todo instante, pelos 
Juízes – a perícia técnica. Além disso, não têm clareza quanto à forma 
de apresentação de seus estudos sociais, os quais são, muitas vezes, 
anexados aos autos dos processos em sua totalidade, quando, na verdade 
deveriam ser entregues em forma de laudos ou relatórios sociais, 
destacando os itens que interessam à decisão judicial. Não devemos 
esquecer também que, nas demandas processuais, estão presentes as 
manifestações da questão social, e, para o seu enfrentamento e trato, 
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é necessária a apropriação das competências teórico metodológica, 
ético política e técnico operativa, além do compromisso social e da 
autonomia profissional.

No tocante às atividades apontadas como não sendo da 
competência do Assistente Social aproximam-se de temas que, no 
momento, representam uma preocupação do Conjunto CFESS/
CRESS, além de apontar questões meramente administrativas, não 
ficando claro se faz ou se consideram não ser atribuição desta categoria 
profissional.

Quanto às ações vetadas ao Assistente Social pelo conjunto 
CFESS/CRESS, como a Terapia Familiar e o Depoimento sem Dano, 
observa-se que todos conhecem estas matérias, mas não se percebeu 
se as entrevistadas têm clareza de seu papel nesse processo, ou se, 
se sentem à vontade para não realizá-las, caso sejam implantadas na 
Comarca.

Merece destaque neste estudo a percepção das Assistentes 
Sociais sobre o trabalho multiprofissional, sendo mencionado 
que a troca de saberes favorece o bom andamento do trabalho e 
fortalece a ação profissional. Entretanto, não se observou um real 
entendimento sobre esse tipo de atividade, principalmente quando 
se trata da elaboração de laudos e pareceres conjuntos, o que nos 
remete à conclusão de que as entrevistadas desconhecem a resolução 
do CFESS nº 557/2009 que disciplina o assunto.

Quando se procurou saber se as profissionais detinham um 
conhecimento acerca dos preceitos legais para a realização da perícia 
social, as Assistentes Sociais revelaram um saber incipiente e pobre de 
informações, destacando apenas a Lei de Regulamentação da Profissão 
e o Código de Ética. No entanto sabe-se que neste vasto campo do 
direito, é preciso conhecer também o Código Civil, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, A lei Maria da Penha, a 
Lei de Execução Penal, a Lei que estabelece a Guarda Compartilhada, 
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para resolver a disputa pelos filhos, entre outras. 
Outra questão que denota a fragilidade desta prática 

institucional, diz respeito aos limites éticos, técnicos e legais da 
profissão para a realização do estudo ou perícia social. A pesquisa 
revela que as Assistentes Sociais estão alheias a esses limites e isto é um 
fator preocupante, tendo em vista que, a todo instante, o profissional 
está lidando com o destino de pessoas e ávida particular daqueles que 
demandam do judiciário a solução de conflitos.

Para realizar uma instrução processual, o Assistente Social 
deverá ser capaz de perceber nesta demanda singular, as situações 
concretas do cotidiano, socialmente construídas. Sendo necessária 
esta singularidade com a totalidade do mundo social.  Neste sentido, 
há uma necessidade recorrente que as Assistentes Sociais atualizem 
seus conhecimentos e façam uma releitura de sua prática, para 
isso, uma primeira iniciativa seria buscar uma aproximação com 
a Comissão Sóciojurídica do CRESS Maranhão, que a exemplo de 
outros Conselhos já vem debatendo as questões do fazer profissional 
no campo sócio-jurídico.

Vale ressaltar, que deve ser uma preocupação da categoria 
promover a discussão acerca da atuação da categoria nessa área, sob 
pena de estar, apenas, mecanicamente, cumprindo a determinação 
judicial sem vislumbrar o projeto ético político profissional, o que 
poderia, inevitavelmente, levar a um retrocesso, a uma prática acrítica 
sem considerar a relação das demandas particularizadas com o 
movimento societário neoliberal de negação dos direitos.

5 CONCLUSÃO

A prática profissional do Serviço Social, ao longo da história, 
tem se configurado como uma ação voltada ao atendimento das 
demandas de seus usuários, no limiar da apuração da questão social.
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No contexto sócio-jurídico essa profissão tem sido buscada 
principalmente para responder à necessidade de um segmento 
populacional que busca, a todo instante, resolver seus conflitos à luz 
da aplicação da lei e da justiça social.

Nesse sentido, perceber a prática profissional do Assistente 
Social no judiciário foi um dos eixos norteadores desta pesquisa, 
colocando ainda a percepção desses profissionais enquanto elemento 
de mediação e de direcionamento das situações que afligem a 
população usuária dos serviços apontados nesse campo de atuação.

Por outro lado analisar a prática do serviço social neste ou 
em outro espaço ocupacional, nos remete necessariamente um fio 
condutor lógico, o que vem a ser esta prática?

Poderíamos citar a prática profissional, como o uso dos 
instrumentos necessários ao desenvolvimento de uma ação voltada 
para a obtenção de um resultado. Este é quase sempre a idéia imediata 
do sentido de uma prática.

No entanto a prática profissional que se pretendeu analisar 
tem um alcance bem mais amplo que a proposta imediatista. 

A sistematização desta prática foi citada por Almeida como a 
construção de todo o processo de organização teórico metodológico 
e técnico – instrumental da ação profissional.

Acrescentaria a esta reflexão que a prática profissional 
seja do serviço social ou de outra profissão, só será possível se 
compreendida a partir da apreensão da instrumentalidade profissional, 
no caso específico do Serviço Social exige que o profissional tenha 
construído na sua formação o conjunto de competências profissionais 
indispensáveis ao seu trabalho, que são as competências, teórico 
metodológico, ético político e técnico operativo, além de poder estar 
munido de autonomia e compromisso social. 

A pesquisa vislumbra um descompasso no caminhar 
profissional  neste espaço institucional, com profundas conseqüências 
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para um fazer profissional que pretenda intervir nas manifestações da 
questão social, quando os Assistentes Sociais ali    inseridos postulam 
aspirações e/ou concepções diferenciadas, para o desenvolvimento da 
prática profissional.

Fávero(2009)  em  artigo publicado na Revista Serviço Social 
& Sociedade nº 99, aponta desafios para o trabalho do Assistente 
Social precisa enfrentar, considerando que em qualquer espaço haverá 
a necessidade de articular as expressões da questão social presentes no 
cotidiano dos indivíduos,  com a conjuntura e com a estrutura social, 
política e econômica em que vivemos, destacando alguns destes, que 
abaixo transcrevo por considerar que no contexto pesquisado reflete 
também estes desafios:

Como efetivar no dia a dia do trabalho com um 
indivíduo, uma família, um segmento ou grupo social 
esse projeto profissional  que nos leva a agir na direção 
da afirmação de direitos?
Como não instituir ou não repetir, nesse cotidiano, 
práticas moralistas, tutelares, de disciplinarização da 
vida e de controle social?
Como constituir práticas cotidianas pautadas na 
competência ética, política, teórica e técnica? 

Percebe-se que as respostas ao instrumento de pesquisa, 
apresentado na análise  das entrevistadas não referem um processo 
reflexivo que as conduza a uma instrumentalidade profissional, que 
vislumbre a orientação para um fazer crítico, reflexivo. Podendo esta 
prática resultar na penalização dos sujeitos, quando tornados nos 
Laudos sociais ou outro documento emitido como “culpados” pelas 
situações instaladas em seus cotidianos, resultados da negação e ou 
violação dos seus direitos.

Mediante essas constatações sugere-se para a melhoria 
do trabalho desenvolvido pelos Assistentes Sociais da Comarca de 
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Imperatriz se busque uma prática pautada na teoria crítica reflexiva 
com vistas a condução dos pressupostos do projeto profissional com 
vistas a condução de projeto societário que promova os indivíduos, 
enquanto cidadãos de direitos. 

Além disso, dado o descompasso dos profissionais sobre 
esse fazer, percebe-se  a necessidade da realização de estudos relativos 
aos caminhos teóricos e práticos que conduzem a profissão neste 
espaço ocupacional, numa perspectiva da compreensão da categoria e 
não somente da percepção da instituição. 

ABSTRACT

Reflection and analysis of  the practical one of  the Social 
Service in the Judiciary Power, from the demands of  the Social 
Assistant in the Judicial district of  Empress - Maranhão, relating 
the developed activities, the faced challenges, the played actions and 
the used instruments theoretician-methodology, with the perception 
of  these mediating professionals while of  the social matters that if  
detach in this area of  work. Study elaborated from the partner-legal 
context, detaching aspects as: the organization of  the Brazilian State, 
the Judiciary Power and the Court of  Justice of  the State of  the 
Maranhão, pointing out the Social Service in this field of  performance.

Keywords: Judiciary. Social Demands. Socio-Legal. Social Service.
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OS PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DO DANO MORAL 

Rafael de Arruda Frazão 1

RESUMO

Diante do problema da fixação do dano moral a doutrina 
e jurisprudência informam parâmetros que servem para auxiliar a 
fundamentação dos juízes no prolatar das decisões. Busca-se verificar 
a utilização de parâmetros para fixar a devida indenização por dano 
moral. Parâmetros que têm como base a análise de determinados 
aspectos gerais, como situação econômica, repercussão da ofensa no 
meio social, possibilidade do ofensor praticar novamente o ilícito, se 
há necessidade de punição, e aspectos específicos voltados à conduta, 
resultado e o nexo causal, como a análise da natureza da ofensa, grau 
de culpa, intensidade real do dano provocado ao ofendido, dolo 
do ofensor, conduta atenuante realizada pelo ofensor. O método 
de pesquisa utilizado foi o hipotético dedutivo. A abordagem 
qualitativa de pesquisa foi adotada neste trabalho. Foi utilizada a 
pesquisa documental. Constatou-se a necessidade de utilização desses 
parâmetros, oferecidos pela doutrina e jurisprudência, para fixar de 
forma mais fundamentada e justa a indenização por dano moral.  

Palavras-chave: Dano Moral. Fixação do dano moral. Parâmetros.   

1 INTRODUÇÃO 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, restou clara 
a garantia instituída quanto à reparação do dano moral em casos de 
violação aos direitos da pessoa humana. Assim, admitiam-no é certo, 
1 Graduado em direito. Assessor de Juiz da 2ª Vara da Comarca de Zé Doca/MA. Pós grad-
uando em Direito Processual Civil. email: Rafael_arruda@hotmail.com
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mas ainda com muita parcimônia, visto que existem muitas dúvidas 
naquilo que diz respeito a sua fixação. Dúvidas que surgem devido 
à inexistência de critérios legais que possibilitem a quantificação do 
valor da indenização decorrente deste tipo de dano. 

Essa dificuldade surge por ser o dano moral de natureza 
subjetiva, onde para haver sua configuração é necessário que se leve 
em conta a violação de um dos direitos da personalidade e a situação 
de anormalidade provocada no indivíduo, fatores que quando 
evidenciados vem a desequilibrar o bem-estar social deste, fazendo 
com que o julgador fique na incumbência de arbitrar o valor do dano 
moral de acordo com o seu livre convencimento.

 Dito isso, faz-se necessário à demonstração e análise de alguns 
parâmetros para fixação do dano moral, obtidos através da doutrina 
e jurisprudência, os quais podem ser utilizados como instrumentos 
informadores razoáveis, pautados no livre convencimento do juiz, 
com fito de viabilizar a fundamentação das decisões dos pedidos de 
indenização por danos morais. 

A par disso, esses parâmetros serão analisados no decorrer do 
trabalho como forma de servir de ponto de referência ou fundamento 
do qual o julgador poderá se utilizar para fixar a indenização por danos 
morais de forma mais concreta, transparente, fundamentada e justa, 
do que o puro e simples arbítrio, como meio mais apto a estabelecer 
um quantum debeatur de forma mais justa e razoável, naquilo que 
concerne à indenização deste tipo de dano. 

2 O DANO MORAL 

A Constituição Federal ao consagrar, de forma expressa 
em seu artigo 1°, inciso III2, a dignidade da pessoa humana como 
2 CF/1988 - Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito 
e tem como fundamentos: (...)
III - a dignidade da pessoa humana;
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um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, 
firmou legalmente aquilo que pode ser chamado de direito subjetivo 
constitucional ou direito da personalidade, o qual já existia no mundo 
social e legal, mas somente a partir de então se findava expressamente 
o entendimento da sua possibilidade de reparação. (FILHO, 2007)

Para fazer uma análise específica do que seja dano moral, 
inicialmente, faz-se necessário conceituar o que vem a ser dano e o 
que vem a ser moral. Então, dano é estrago, prejuízo, danificação 
sofrida por alguém em virtude de alguma coisa, que tem como 
consequência a diminuição do patrimônio de alguém. Já a moral é tudo 
aquilo que está fora do patrimônio individual, imaterial, insuscetível 
de mensuração, é a paz interior do ser, é aquilo que não é suscetível 
de valor econômico e que diz respeito à intimidade, a honra e a paz 
psíquica e física. Destarte, o dano moral é a dor, o sofrimento íntimo 
provocado a pessoa, aquilo que afeta a paz interior do ser, que causa 
prejuízo ao sentimento pessoal, a sua honra, ao decoro, ao bom nome 
e aos costumes, sendo tudo aquilo insuscetível de valor econômico, 
onde não existem parâmetros objetivos para mensuração da dor ou 
do prejuízo íntimo imaterial, físico ou psicológico. 

Nesse particular, existem conceitos de dano moral para 
todos os gostos. Existem aqueles que partem de um conceito negativo 
do dano moral, por exclusão, que nada diz, afirmando que o dano 
moral seria aquele que não tem caráter patrimonial ou tudo aquilo não 
material, seria assim o sofrimento que não é causado por uma perda 
pecuniária. Como também existem aqueles que preferem um conceito 
positivo, afirmando que o dano moral é a dor, sofrimento, a situação 
vexatória, a humilhação, a dor da alma. (FILHO, 2007)

À luz da Constituição Federal de 1988, o dano moral 
conceitua-se por dois aspectos distintos: em sentido estrito e em 
sentido amplo. Em sentido estrito, o dano moral é aquele que viola 
especificadamente o fundamento da dignidade da pessoa humana (a 
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intimidade, a honra, vida privada, imagem, etc.). Em sentido amplo, 
o dano moral é aquele que engloba outros aspectos da personalidade, 
além da estrita dignidade humana constitucional, tais como: hábitos, 
relações afetivas, sentimentos, gostos, convicções, etc. Assim, se diz 
que os direitos que se referem à personalidade podem ser evidenciados 
em diferentes dimensões e tamanhos, como também pode ser violado 
em diferentes níveis. Em razão disso, por ser o dano moral de natureza 
imaterial o mesmo é insusceptível de avaliação pecuniária, sendo mais 
uma satisfação do que propriamente uma indenização. 

Desta feita, com base nos argumentos expostos, pode-
se concluir que o dano moral é a violação de um dos direitos 
decorrentes da personalidade humana – sentido amplo e sentido 
estrito constitucional -, onde a reparação é perfeitamente possível, 
sendo esta mais uma forma de compensação pela dor sofrida e que 
sua ocorrência independe da existência de outro tipo de dano, como, 
por exemplo, o dano material.

3 O PROBLEMA DA FIXAÇÃO DO DANO MORAL

A dificuldade existente, no que se refere ao dano moral, 
reportar-se tão somente a sua configuração e, principalmente, a 
fixação do quantum, tendo em vista que não existem critérios objetivos 
para solucionar o trato destas questões. Assim, tais problemas vem 
se tornando tormentosos, tanto na doutrina como na jurisprudência, 
levando os julgadores a uma situação de perplexidade, vez também 
que o aborrecimento banal ou a mera sensibilidade são apresentados 
como dano moral, na busca de indenizações mirabolantes. (FILHO, 
2007)

Como o dano moral se refere à dor íntima grave de relevância 
social e jurídica, a sua mensuração e fixação são problemas para os 
juízes nas ações de indenizações, visto que o valor da compensação 
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não pode ser traduzido por cálculo objetivo. Esta dificuldade natural 
ocorre também por não existir regramentos constitucionais que 
regulam a questão.

Em tempos de hoje, umas das objeções que se tem quanto 
à reparabilidade do dano moral é a dificuldade para quantificá-lo ou 
apurar seu valor. A lei preconiza em inúmeros casos que o juiz deverá 
recorrer ao arbitramento (Art. 1.536, § 1º, do Código Civil de 1916; 
Arts. 950, § único, e Art. 953, § único do Código Civil de 2002). Tal 
arbitramento refere-se também ao dano moral, visto que não existem 
critérios objetivos de fixação e não existe nenhum outro meio eficiente 
para valoração deste tipo de dano. (FILHO, 2007)

Em decorrência disso, parte das indenizações concedidas 
relativa aos danos morais não estão necessariamente refletindo à 
compensação pela dor sofrida, pois o verdadeiro teor pecuniário 
correspondente é fixado em patamar mínimo ou, por vezes, 
mirabolante, como afirma Filho (2007, p. 90) que:

Primeiros julgados concedendo reparação por danos 
morais, falavam em uma compensação pela dor, pelo 
sofrimento, algo que pudesse substituir a tristeza pela 
alegria, como uma televisão, um aparelho de som 
(entre as classes mais humildes), uma viagem de férias 
(para as pessoas mais abastadas). Hoje, tenho me 
surpreendido com sentenças que concedem quantias 
astronômicas, às vezes milhares de salários mínimos, a 
título de dano moral, sem qualquer critério científico, 
nem jurídico.

Dessa forma, para evitar esse tipo de problema o juiz na 
fixação do quanto devido da indenização deve ter em mente o princípio 
de que o dano não pode de forma alguma ser fonte de lucro e que 
a indenização deverá sempre compatível e suficiente para reparar o 
dano, o mais completamente possível e nada mais. Qualquer quantia 
concedida a mais ensejará em enriquecimento sem causa, a qual dará 
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causa ao surgimento de um novo dano. 
Por outro lado, quanto às condenações por danos morais 

em valores pecuniários ínfimos, fora dos padrões da razoabilidade, 
afirma Nunes (2005, p. 309) que a resistência histórica para aplicação 
do dano moral e a pouca idade do apagamento das dúvidas a respeito 
do cabimento do dever de indenizar os danos morais podem ser a 
razão que levam alguns aplicadores do direito em fixar em montantes 
pequenos e tímidos de indenizações, incapazes, às vezes, de reparar o 
dano moral. 

Destarte, para que a reparação do dano moral não seja 
ínfima ou demasiada, deve sempre o juiz levar em conta, pautado 
na razoabilidade e proporcionalidade, na prudência e o bom-senso, 
alguns parâmetros ou critérios de fixação do dano moral, oferecidos 
pela doutrina e jurisprudência, os quais serão demonstrados a seguir.

4 A CLASSIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE FIXAÇÃO 
DO DANO MORAL

Os parâmetros de fixação do dano moral, segundo a 
doutrina e jurisprudência, são classificados levando em conta: 1) a 
natureza específica da ofensa sofrida; 2) a intensidade real, concreta, 
efetiva, do sofrimento do ofendido; 3) a repercussão da ofensa no 
meio social em que vive o ofendido; 4) a existência de dolo (má-fé) 
por parte do ofensor, na prática do ato danoso e o grau de sua culpa; 
5) a situação econômica do ofendido e do ofensor; 6) a capacidade 
e a possibilidade real e efetiva do ofensor voltar a praticar e/ou vir a 
ser responsabilizado por outro fato danoso; 6) a prática anterior do 
ofensor relativa ao mesmo fato danoso, ou seja, se ele já cometeu a 
mesma falta; 7) as práticas atenuantes realizadas pelo ofensor visando 
diminuir a dor do ofendido; 8) e a necessidade de punição;

A utilização desses parâmetros na fixação do dano moral, 
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não visa fornecer uma solução objetiva a questão da quantificação, até 
mesmo porque os critérios são pautados na livre convicção do julgador 
e no seu prudente arbítrio, funcionando, assim, tais critérios apenas 
como instrumentos informadores que possibilitam os fundamentos 
do arbítrio do valor da indenização, levando em conta, para isto, 
determinados aspectos.

Esses critérios, além de possibilitar aos juízes a fundamentação 
do quantum devido nas ações judiciais, viabilizam as partes do processo 
a visualizar os aspectos específicos que levaram o julgador a aplicar 
determinado valor, podendo funcionar, até mesmo, como razões 
recursais da parte sucumbente. Por isto, é sempre importante que o 
juiz nas suas decisões mencione os tipos de parâmetros que utilizou 
para fixar o valor da indenização, uma vez que isto possibilita a todos 
à análise da justeza do valor, da qualidade, da transparência e da justiça 
da decisão. 

Assim, com fim de examinar melhor os parâmetros ou 
critérios de fixação do dano moral, se passa a analisar um por um.

4.1 Natureza específica da ofensa sofrida

Por esse parâmetro ou critério de fixação do dano moral, 
leva-se em consideração a situação fática real que causou o dano, 
com todos os detalhes necessários de sua configuração (detalhes da 
conduta, do resultado e do nexo causal) e das implicações jurídicas 
diretas e indiretas que surgiram.  Assim, o juiz pode utilizar-se deste 
critério para fazer uma visualização de todas as ocorrências concretas 
evidenciadas do fato que devem ser levadas em consideração, 
visando com isso descobrir qual a natureza da ofensa sofrida, ou seja, 
as implicações da ofensa para o ofendido, como de que forma ela 
ocorreu ou surgiu. (NUNES, 2005)

Então, o juiz, a partir deste critério, passa a analisar a 
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verdadeira espécie de dano que a vítima sofreu, bem como a sua 
gravidade e a repercussão deste. Por exemplo, se considera uma 
ofensa de natureza distinta o dano ocorrido ao familiar que perdeu seu 
ente querido falecido em um acidente de avião, do que aquela ofensa 
que resultou em um nome lançado indevidamente no cadastro de 
inadimplentes. Assim, é visto que a natureza específica das condutas 
acima é diversa, apesar das mesmas serem consideradas dano moral, 
merecendo, portanto, tratamento distinto. 

O julgador na análise do caso concreto, deve levar em conta o 
que realmente aconteceu, bem como todas as circunstâncias ocorridas 
no evento, individualizando a natureza de cada ofensa. 

Assim, nota-se que a natureza específica da ofensa sofrida é 
o parâmetro ou critério que leva em conta o fato ocorrido e as todas 
as implicações jurídicas direitas e indiretas, de forma a possibilitar 
a análise da configuração, da gravidade e extensão do dano para a 
vítima, bem como as características reais de cada pessoa envolvida. 
Por isto, depois de descoberta a natureza específica da ofensa, se 
passa a analisar a intensidade real de cada dano para o ofendido, que 
o próximo critério mencionado e que está estritamente interligado 
com este. 

4.2 Intensidade real, concreta, efetiva, do sofrimento do ofendido

Como não se pode analisar no processo os fatos e os danos de 
uma forma abstrata ou imaginária, é necessário verificar a intensidade 
real, concreta e efetiva do dano para o ofendido, uma vez que não se 
pode presumir, por exemplo, que um dano provocado a um idoso seja 
mais grave do que um dano provocado em uma criança.

Esse critério ao possibilitar a análise da intensidade real, 
concreta, efetiva do sofrimento do ofendido, nos remete ao aspecto 
e ao problema da subjetividade, visto que é possível que mesmo a 
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pessoa sem sentir qualquer dor ou ofensa poderá dizer que a sofreu. 
Assim, sem alternativa para analisar a subjetividade ou 

verificar a intensidade real do sofrimento do ofendido, o juiz pode 
se utilizar de presunções fundadas em máximas de experiências 
relacionadas a casos similares ou de acordo com o seu prudente 
arbítrio, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, fixar a 
intensidade real do sofrimento do ofendido. Todavia, tal presunção 
observada pelo juiz tem eficácia relativa (juris tantum) que pode ser 
desconstituída, no momento da defesa, pelo acusado de ter causado o 
dano ou o responsável pela conduta ofensiva. (NUNES, 2005)

Apesar de essa análise ser trabalhosa, é necessário que o juiz 
se utilize desse método ou critério para entender e delimitar o grau 
real do mal sofrido pela vítima, devendo o julgador encarar o fato 
concreto ouvindo a vítima, tomando inclusive seu depoimento em 
relação à dor sofrida, analisando também todas as provas constituídas, 
bem como tomar o depoimento daqueles que presenciaram a suposta 
dor da vítima ou os fatos (testemunhas).

Então, o julgador, a partir da verificação da intensidade real 
do sofrimento do ofendido, pode fixar o valor da indenização por 
danos morais, através dos meios de prova disponíveis (inclusive do 
próprio depoimento da vítima sobre a dor que sofreu) e a partir da 
análise de casos semelhantes (standards). Assim, verificada a verdadeira 
intensidade do sofrimento da vítima o juiz poderá utilizá-la para 
aumentar o diminuir o valor do dano moral. 

4.3 Repercussão da ofensa, no meio social em que vive o ofendido

Evidencia-se através desse critério que a pessoa deve ser 
considerada em relação ao seu meio social, onde a conduta danosa 
do ofensor deve repercutir de acordo com o meio social em que o 
ofendido vive. Desta forma, nota-se que a pessoa considerada em 
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determinado meio social faz com que as consequências de um ato 
danoso possam variar ou, até mesmo, fazer com que este não seja 
configurado.

O meio social deve ser entendido como o lugar ou a situação 
que o dano ocorreu, podendo assim se considerar para efeitos 
de repercussão da ofensa, um lugar mais amplo (bairro, cidade, 
estado, país, etc.) ou um lugar mais restrito (ambiente de trabalho, 
âmbito doméstico do lar) ou até mesmo uma determinada situação 
(econômica, política, fiscal, etc.).

Assim, a repercussão da ofensa é um critério de fixação do 
dano moral, do qual o juiz pode analisar como determinada conduta 
(danosa ou não) repercute em determinado meio social (cidade, 
trabalho, escola, lar, etc.), servindo tal parâmetro para verificar 
se determinada conduta é grave, média ou leve, de acordo com o 
ambiente social em que está inserido o indivíduo vitimado ou verificar 
se o fato alastrou-se além da órbita pessoal, vindo a torna-se público, 
o que possibilita a configuração do dano, bem como o aumento ou 
diminuição do valor da indenização. (LINHARES, 2009) 

4.4 A existência de dolo (má-fé) por parte do ofensor, na prática 
do ato danoso e o grau de sua culpa

Ao se analisar esse critério deve se ter em mente a noção 
de responsabilidade objetiva e subjetiva, pois, a princípio, para a 
fixação do quantum do dano moral na responsabilidade objetiva não 
há necessidade de aferir o dolo ou culpa, não existindo necessidade 
da utilização desse critério para estabelecer o quanto do dano moral. 
Entretanto, dependendo das circunstâncias de cada caso, bem como 
da exposição dos argumentos de cada parte envolvida, o juiz pode 
investigar, até mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, se o 
causador do dano agiu ou não com culpa, pois não irá custar nada 
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observar tal circunstância. (NUNES, 2005)
Tal entendimento, caso seja possível na hipótese concreta 

e se for processualmente válido, funda-se pela busca real da conduta 
efetiva do ofensor. Então, no aspecto da responsabilidade subjetiva 
é visto que sempre é possível e onde deve ser feita obrigatoriamente 
a verificação da culpa. Todavia, na responsabilidade objetiva, apesar 
desta não se fazer necessária a análise da culpa, o juiz pode buscar e 
analisar a conduta subjetiva do causador do dano, caso seja possível, 
com o intuito de aferir as agravantes do valor do dano. 

Constada a culpa, esta circunstância deve ser tida como 
agravante que serve para aumentar o valor da indenização. Importante 
ressaltar, que a palavra “culpa” aqui utilizada, está sendo empregada 
em sentido amplo (lato sensu), não indicando somente a culpa em 
sentido estrito (stricto sensu), como também o dolo. 

A utilização desse parâmetro pelo juiz na aferição do dano 
moral serve então para constatar a intenção real do ofensor e verificar 
o grau de sua culpa na prática do ato danoso. Verificada a intenção, o 
juiz poderá aumentar ou diminuir o quantum da indenização pelo dano 
moral pleiteado. 

Assim, o julgador verificará a culpa ou dolo do ofensor 
e consequentemente o seu grau, que pode resultar no aumento ou 
diminuição do valor da indenização. Nada impede, também, que o 
juiz verifique em um mesmo caso concreto a existência da culpa e do 
dolo de forma concomitante, que agravará ainda mais a pena do dano 
moral.

4.5 A situação econômica do ofensor e do ofendido

Esse parâmetro consiste em verificar a verdadeira situação 
econômica das partes processuais (ofensor e ofendido), podendo ser 
utilizado pelo juiz para agravar ou diminuir o valor da indenização.
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Quanto ao ofensor, é evidente que quanto mais poder 
econômico tiver, menos ele sentirá o efeito da indenização que terá 
que pagar, visto que a indenização é sempre em dinheiro. Com isso, 
deverá o juiz aumentar o valor da indenização correspondentemente 
ao poder econômico do ofensor, de forma a puni-lo e dissuadi-lo da 
prática de ilícitos. (NUNES, 2005) 

Todavia, se o ofensor não tiver poder econômico algum, o 
quantum estabelecido na sentença será até mesmo inexequível, não 
significando dizer que não se deva fixar o valor da indenização, pelo 
contrário, o valor obrigatoriamente deverá ser fixado, uma vez que o 
ordenamento jurídico veda a sentença tida como ilíquida, porém tais 
valores deverão ser fixados em patamares mais baixos.

É visto que não existem dúvidas acerca da análise da 
condição econômica do ofensor para aferir o valor da indenização por 
dano moral. Entretanto, no que concerne à condição econômica da 
vítima ou do ofendido, existem divergências na doutrina quanto a sua 
utilização ou não como parâmetro para fixar o valor do dano moral.

De um lado, ressaltamos Nunes (2005, p. 315), o qual afirma:

Sequer se deve perguntar da capacidade econômica 
daquele que sofreu o dano, porque não é função disso 
que se vai fixar o valor da indenização, ou seja, quer se 
trate de uma pessoa humilde e sem posses, quer seja 
uma abastada, isso em nada influi na determinação do 
quantum.

Todavia, o entendimento predominante é o traçado pelo 
Superior Tribunal de Justiça e que é seguido pela maioria da doutrina, 
como Sergio Cavaliere Filho, dentre outros, o qual ressalta que é 
fundamental para fixação do valor moral a condição econômica das 
partes, tanto do ofensor como do ofendido, visto que a partir da 
análise da condição econômica da vítima se pode traçar um perfil da 
sua subjetividade ou do quanto da dor que ela sofreu. 
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Imagine, por exemplo, uma pessoa bastante abastada e de 
grande influência no mercado de exportação de laranja que tem sem 
nome manchado publicamente devido a um bloqueio indevido em 
cadastro de proteção ao crédito. Imagine também, outra pessoa não 
influente e humilde que tem o mesmo problema de inscrição indevida 
em sistema de proteção ao crédito. Assim, analisando a condição 
econômica das vítimas se percebe que o vexame ou a dor subjetiva 
provocada à primeira vítima é muito mais presente e relevante do que 
na segunda e, em consequência disto, deverá haver uma diferença 
de quantum significativa em relação às duas vítimas. Portanto, a 
indenização da primeira vítima deverá ser maior do que a da segunda. 
(Filho, 2005)

Exemplo concreto disso é o julgado abaixo citado:

É entendimento jurisprudencial que o valor dos 
danos morais arbitrado deve ser retificado quando, 
por erro, extrapolando os limites do razoável, a falta 
de ponderação na sua fixação viola certos princípios 
jurídicos, tais o de justiça e o de equilíbrio que deve 
subsistir entre a capacidade econômica daquele que 
deve indenizar e o padrão socioeconômico da vítima 
ou daqueles a quem esta prestava assistência. (BRASIL, 
STJ – 3ª C. – REsp. 155.363 – Rel. Waldemar Zveiter 
– j. 18.12.99 – RSTJ 133/260 apud STOCO, 2007, p.)

Nesse trilhar, segundo o entendimento majoritário da 
doutrina e jurisprudência, percebe-se que, na análise da condição 
econômica das partes, o julgador pode levar em consideração tanto o 
poder econômico do ofensor como do ofendido para fixar o valor da 
indenização por danos morais.
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4.6 A capacidade e a possibilidade real e efetiva do ofensor voltar 
a ser responsabilizado pelo mesmo fato danoso

Pode o julgador se utilizar desse critério para verificar 
se ofensor possui boas chances de voltar cometer ilícitos. Essa 
possibilidade real deve ser considerada em relação a um mesmo evento 
danoso. Por exemplo, no caso do fornecedor de serviços de telefonia 
móvel importa o juiz saber se aquele mesmo serviço continua sendo 
oferecido e se ele está nas mesmas condições em que o evento danoso 
aconteceu. Leva-se em consideração aqui também a quantidade de 
pessoas que o evento danoso pode atingir.

Exemplifica melhor Nunes (2005):

Trata-se de um profissional liberal que executa um 
único serviço de um modo que não irá repetir-se, sua 
chance de voltar a causar o dano será menor do que 
a daquele prestador de serviço de massa que repete 
a operação milhares de vezes. A potência é diferente 
não só pela quantidade da oferta, quanto pelo número 
de vítimas que cada um deles poderia gerar.

Se utilizar desse parâmetro significa verificar a possibilidade 
do ofensor cometer o mesmo fato danoso. Caso se constate tal 
possibilidade, o juiz com base no parâmetro observado deverá 
aumentar o valor da indenização com o fito de atingir uns dos objetivos 
da indenização, que é coibir o infrator de praticar o mesmo ilícito.  

4.7 A prática anterior do ofensor relativa ao mesmo fato danoso, 
ou seja, se ele já cometeu a mesma falha

Observa-se que esse parâmetro versa sobre a reincidência 
do ofensor na prática delituosa, devido as constantes repetições 
de infrações que são provocadas por um mesmo ofensor, exemplo 
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disso, são as instituições financeiras que costumam repetir operações 
danosas, como cobranças indevidas, etc.

Nesse caminho, afirma Nunes (2005, p. 316) que “na fixação 
da indenização deve-se levar em conta essas repetições para que se 
encontre um valor capaz de pôr freio nos eventos danosos”. 

Assim, o juiz pode se utilizar desse parâmetro para verificar 
a reincidência do ofensor na prática do ilícito. Verificada esta, o juiz 
deverá aumentar o valor da indenização visando ao mesmo tempo 
punir o infrator e dissuadi-lo da prática ilícita, pois é visto que existia 
uma forte presunção de que o ofensor poderá praticar novamente 
esse delito.

4.8 Práticas atenuantes realizadas pelo ofensor visando diminuir 
a dor do ofendido

Esse parâmetro é utilizado para analisar a conduta do 
ofensor após o cometimento do ato ilícito. Assim, se deve levar em 
consideração o tipo de responsabilidade civil do ofensor, se é de 
natureza subjetiva ou objetiva.

Quando se tratar de responsabilidade objetiva do ofensor, 
não se faz necessário a utilização desse parâmetro, visto que por conta 
da Teoria do Risco do Negócio, sempre irá existir o defeito e, logo, 
a configuração do dano, não sendo necessário, portanto, verificar se 
houve ou não a prática atenuante do ofensor visando diminuir a dor 
do ofendido, vez que o dano já se configurou e a boa fé é objetiva, 
não existindo assim possibilidade para a verificação da culpa lato sensu. 
Entretanto, apesar da responsabilidade ser objetiva, não irá custar nada 
ao juiz verificar no caso concreto a existência da conduta atenuante. 
(NUNES, 2005)

No que concerne à responsabilidade subjetiva do ofensor 
esse parâmetro é perfeitamente aplicável, tendo em vista que atitude 
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do ofensor após o cometimento do dano é plenamente subjetiva, pois 
ele pode após o cometimento do ilícito, por exemplo, ignorar a vítima 
(agindo com a arrogância, desprezo, má-fé, negligência) ao invés de 
ajudá-la ou acolhê-la visando atenuar a sua dor. (NUNES, 2005)

Assim, na hipótese do ofensor ajudar a vítima, acolhendo-a 
ou tentando fazer com que a sua dor ou prejuízo diminua, ele 
assume a responsabilidade e demonstra boa fé subjetiva para com as 
circunstâncias vividas pela vítima após o cometimento do ato danoso. 
Desta forma, quando da ocorrência desta atitude louvável, legítima 
e de boa fé ocorrer, o juiz deve levá-la em consideração na aplicação 
do valor da indenização por danos morais, diminuindo a um patamar 
menor que o usual. Entretanto, pode-se afirmar também o inverso, 
pois quando ofensor não age, após a prática do ilícito, de nenhuma 
forma a acolher a vítima ou seus familiares, o valor da indenização 
deve ser maior que o habitual. Daí se constata mais um elemento 
punitivo da indenização por danos morais. 

Salienta-se que para configurar a retração ou prática atenuante 
é preciso que esta seja espontânea e cabal, antes da propositura da 
ação penal ou civil, pois não sendo, mesmo o ofensor a praticando, 
esta deverá ser desconsiderada e, portanto, irrelevante para fixar o 
dano moral. (STOCO, 2007)

Portanto, a verificação de prática atenuante pelo ofensor 
pode ser levada também em consideração pelo juiz para se fixar o 
valor da indenização por danos morais, visto que a mesma pode ser 
utilizada para agravar ou diminuir a pena do ofensor, a partir da análise 
da conduta (ação ou omissão) do ofensor após o cometimento do ato 
danoso.

 4.9 Necessidade de punição

A necessidade de punição do infrator é considerada um 
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dos aspectos mais relevante da indenização por dano moral, o qual 
deve ser considerado plenamente pelo magistrado na sentença. Seu 
objetivo é servir de freio ao infrator para que ele não volte a reincidir 
no mesmo erro. Parâmetro, com objetivo visível, voltado atingir o 
caráter punitivo da indenização. (NUNES, 2005)

É visto que a indenização tem o poder de educar o infrator. 
Assim, o juiz verificando que existe uma grande possibilidade 
do ofensor praticar novamente o delito, deve ele elevar o quanto 
indenizatório de forma a dissuadi-lo. Esta elevação, entretanto, não 
poderá ser exagerada, devendo ser a mesma pautada em critérios 
razoáveis que não ultrapassem o bom-senso.

Portanto, pode o juiz se utilizar desse parâmetro para 
verificar se realmente há necessidade de punição para o infrator, pois 
poderá haver casos que somente se faz necessária a reparação do 
ofendido, sem qualquer aspecto punitivo. Todavia, observando o juiz 
que realmente existe a necessidade de punição do infrator, deverá ele 
elevar o valor indenizatório para servir de freio a eventuais praticas 
ilícitas, de acordo com seu livre convencimento, diante do sistema 
aberto de indenização previsto pela Constituição de 1988.  

5 CONCLUSÃO

Diante de tudo que foi apresentado no transcurso deste 
trabalho e de acordo com a proposta do mesmo, foi possível deduzir 
inúmeras conclusões, dentre as quais, muitas tem importância 
fundamental para o desenvolvimento e concretização do entendimento 
da utilização de parâmetros pelos julgadores para fixar a indenização 
por dano moral.

Pode-se concluir que a ausência de critérios legais objetivos 
para fixar a indenização por dano moral faz com que o Judiciário 
clame por parâmetros ou instrumentos informativos que direcionem 
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a fundamentação da aplicação de determinado valor pecuniário de 
indenização.

Constata-se que o dano moral não é apenas dor, sofrimento, 
situação vexatória, aborrecimento banal ou mera sensibilidade, 
mas necessariamente uma lesão grave que fere diretamente um dos 
direitos ligados à pessoa humana. Percebe-se, ainda, que o termo 
indenização empregado no dano moral se refere mais propriamente a 
uma compensação do que uma indenização. 

Nota-se também a dificuldade e a complexidade de fixar o 
valor da indenização por dano moral no caso concreto, o que faz com 
que a doutrina e jurisprudência, fixem parâmetros de que visam auxiliar 
o julgador em sua fundamentação para fixar o quantum indenizatório. 
Parâmetros que têm como base a análise de determinados aspectos 
gerais (situação econômica, repercussão da ofensa no meio social, 
possibilidade do ofensor praticar novamente o ilícito, se há necessidade 
de punição) e aspectos específicos voltados à conduta, resultado e o 
nexo causal (natureza da ofensa, grau de culpa, intensidade real do 
dano provocado ao ofendido, dolo do ofensor, conduta atenuante 
realizada pelo ofensor).

No mais, conclui-se que diante da ausência de critérios legais 
objetivos de indenização por dano moral e diante da possibilidade 
constitucional de fixação da indenização pautada no livre e prudente 
arbítrio do magistrado deve se utilizar os parâmetros fornecidos 
pela doutrina e jurisprudência, sendo estes mais um dever de 
fundamentação do que propriamente uma faculdade, visto que a 
partir da observância destes critérios os julgadores passam a analisar 
aspectos mais íntimos relacionados com a dor, sofrimento e o vexame 
do ofendido, bem como aspectos relacionados à conduta, resultado, 
nexo causal e a culpa, elementos capazes de justificar e fundamentar 
mais objetivamente a correlação existente entre a dor e a pecúnia.
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ABSTRACT

Given the problem of  fixing the damage the moral doctrine 
and jurisprudence inform parameters that serve to assist the reasoning 
of  the judges in prolatar decisions. We seek to verify the use of  
parameters to set the proper moral damages. Parameters that are 
based on the analysis of  certain general aspects, such as economic 
conditions, impact of  the offense on the social environment, possibility 
of  offending the illicit practice again, if  there is need for punishment, 
and specific issues facing the conduct, outcome and causal, as analysis 
of  the nature of  the offense, the degree of  guilt, the actual intensity 
of  the damage caused to the victim, the offender’s intent, mitigating 
conduct held by the offender. The research method used was a 
hypothetical deductive. A qualitative research approach was adopted 
in this work. Was used to document research. It found the need to use 
these parameters offered by doctrine and jurisprudence, to secure a 
more reasoned and fair compensation for moral damages.

Keywords: Moral damage. Fixing the damage. Parameters.
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DIREITO SOCIAL À SAÚDE: uma análise dos critérios adotados 
pelo TJ-MA, à luz da reserva do possível e do mínimo existencial, ao 
decidir demandas da área da saúde.

Juliana Farias de Sousa 1

RESUMO

Este trabalho consiste em um estudo da efetivação do direito 
social à saúde, previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988. 
O método de abordagem utilizado foi o hipotético dedutivo. O tema 
foi delimitado ao direito social à saúde, devido à grande repercussão 
que o assunto ocasiona, tanto no âmbito teórico quanto no 
jurisprudencial. Assim, através de um estudo quantitativo/qualitativo 
no Tribunal de Justiça do Maranhão, corroborou-se a repercussão da 
questão. Foi constatado um grande número de demandas existentes 
noTribunal relativas à prestação do direito social à saúde. Essas ações 
são alvos de vários debates, nos quais se questiona a capacidade e 
legitimidade do Poder Judiciário para decidi-las e efetivá-las, assunto 
que também foi tratado nesta monografia. Os princípios da reserva 
do possível do mínimo existencial surgem como parâmetros para a 
concretização dos direitos sociais, sendo assim, são analisados através 
de uma perspectiva bibliográfica e documental. Destarte, através do 
estudo jurisprudencial, à luz do mínimo existencial e da reserva do 
possível, foram feitas ponderações acerca dos requisitos utilizados 
pelo TJ-MA ao decidir ações que requeiram algum tratamento médico 
à Administração Pública.

Palavras-chave: Saúde. Mínimo Existencial. Reserva do possível. 
Tribunal de Justiça do Maranhão. 
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1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federação de 1988 preconiza em seu corpo 
que o direito à saúde é um direito social fundamental inerente a todo 
ser humano.

Em contrapartida, é notória- seja por reportagens que, não 
raramente, são exibidas nos noticiários; seja por experiência própria 
ou relatada por terceiros- a precariedade da saúde pública no Brasil.

Diante disso, nasce um impasse que constantemente vem 
sendo levado aos Tribunais brasileiros para resolução: de um lado, tem-
se o cidadão, titular do direito constitucional à saúde, fundamentado, 
também, por um mínimo existencial necessário para resguardar o 
direito que, para muitos, é basilar da nossa Carta Magna de 1988, a 
dignidade da pessoa humana. Em oposição, tem-se o Estado, que 
deverá administrar os recursos, que são limitados, em observância à 
estrita legalidade, valendo-se para tal da reserva do possível.

Desta feita, a pesquisa tem como objetivo geral analisar as 
ações, que buscam tratamento de saúde, no Tribunal de Justiça do 
Maranhão nos anos de 2003 até 2010, com fim de analisar os critérios 
adotados por este Tribunal ao decidir essas lides.  

2 DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL

Os direitos sociais para serem efetivados necessitam de 
recursos financeiros, todavia, recorrente é a alegação estatal de não 
possuir verba suficiente para efetivar todos os direitos sociais previsto 
na Constituição Federal de 1988.

A princípio, ressalta-se que a terminologia adotada tanto 
pela jurisprudência quanto pelos teóricos não é pacífica, alguns tratam 
a reversa do possível como cláusula ou postulado, outros como um 
princípio, ainda há a sua conceituação como “uma condição da 
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realidade que influencia na aplicação dos direitos fundamentais 
(OLSEN, 2008, p. 200).

Todavia, não se acha necessário, neste trabalho, fazer essa 
separação, assim considera-se a reserva do possível como sendo um 
princípio, seguindo a teoria de Ingo Sarlet (2010), Ricardo da Silva 
(2010), dentre outros autores estudados neste artigo. 

Vicente de Paulo Barreto (2003) discorre que a reserva do 
possível está baseada em três falácias políticas, a primeira é que os 
direitos sociais são direitos de segunda ordem, a segunda é de que os 
direitos sociais são típicos de uma economia forte, excluindo assim 
os países subdesenvolvidos, e a terceira é de que todos os direitos 
possuem um custo.

A ADPF 45 foi um dos casos paradigmas no trato da 
reserva do possível, atualmente, é ainda citada inúmeras vezes em 
fundamentações, nos diversos escalões do Poder Judiciário. A arguição 
de descumprimento de preceito fundamental de n.° 45 foi originada 
contra veto derivado do então Presidente da República, ressalta-se 
que a aludida ADPF restou prejudicada, pois o presidente revogou o 
aludido veto, que teve como objeto o § 2º do art. 55 (posteriormente 
renumerado para art. 59), de proposição legislativa que se converteu na 
Lei nº 10.707/2003 (LDO), destinada a fixar as diretrizes pertinentes 
à elaboração da lei orçamentária anual de 2004. O dispositivo vetado 
tinha a seguinte redação: 

§ 2º Para efeito do inciso II do caput deste artigo, 
consideram-se ações e serviços públicos de saúde a 
totalidade das dotações do Ministério da Saúde, deduzidos 
os encargos previdenciários da União, os serviços da dívida 
e a parcela das despesas do Ministério financiada com 
recursos do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza.

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), autor 
da ação, arguiu que o veto presidencial importou em desrespeito a 
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preceito fundamental decorrente da EC 29/2000, que foi promulgada 
para garantir recursos financeiros mínimos a serem aplicados nas ações 
e serviços públicos de saúde. O ministro Celso de Mello reconheceu 
que não é função típica do Poder Judiciário implantar políticas 
públicas, todavia é seu dever diante da omissão do agente competente 
fazer cumprir normas e preceitos dispostos na Constituição Federal 
(PEREIRA, 2009).

Nesse sentido, Paulo Caliendo (2010) discorre que a ausência 
total de recursos necessários para o atendimento de um direito social 
impede, faticamente, o cumprimento do requerimento da prestação, 
não restando maiores questionamentos. 

No Brasil, tem-se o seguinte: a população financia o Estado, 
seja de forma direta ou indireta, que através do poder Legislativo 
ditam as prioridades através do sistema orçamentário; e realiza os 
gastos através do Poder Executivo, que deve agir em consonância 
com a forma e os limites previstos por lei. Todavia essa não é uma 
relação perfeita, existem momentos, e não são raros, que a atuação 
do Poder Executivo não é suficiente para sociedade, neste momento 
entra o Poder Judiciário, não para usurpar a função executiva, mas para 
dirimir o conflito existente, nessa resolução é imperiosa a observação 
da reserva do possível.

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE OPRINCÍPIO DO MÍNIMO 
EXISTENCIAL

É evidente a vinculação dos direitos fundamentais ao 
princípio do mínimo existencial, contudo é tarefa difícil definir os 
limites dos direitos fundamentais que estarão protegidos por esse 
mínimo, assim, percebe-se que existem aspectos controversos que 
necessitam ser discutidos.

Primeiro, nota-se que, não há um dispositivo próprio que 
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vem a positivar essa garantia de um mínimo existencial, na verdade 
esta garantia pode ser encontrada em artigos esparsos do texto 
constitucional. Diante disso, é aceito por alguns teóricos e combatidos 
por outros.

A contribuição teórica, da relação entre a garantia dos 
direitos fundamentais atrelada às condições materiais que garantam 
uma vida digna, veio da Alemanha e dos Estados Unidos da América, 
onde se teve uma aceitação jurisprudencial rápida (PEREIRA, 2009).

Não é pacífico o conceito de mínimo existencial, alguns 
teóricos o confundindo com o conteúdo essencial dos direitos, outros 
refutando essa classificação. 

Nesse sentido Ana Carolina Olsen (2008, p. 318) critica a 
conceituação “de mínimo existencial” e “núcleo essencial” afirmando 
que não são termos equivalentes, tendo em vista que o “núcleo 
essencial” é a porção característica do direito e o núcleo intangível do 
direito fundamental social para determinado caso concreto. Já a noção 
de “mínimo existencial” está voltada “para a pessoa humana exigente 
de bem estar físico, moral e psíquico”. Assim, para melhor elucidar 
sua crítica, discorre que no direito à saúde, o mínimo existencial e 
o núcleo essencial são correspondentes, diferente do direito social à 
participação nos lucros do empregador.

Em contrapartida Ingo Sarlet (2010, p.25), discorre que o 
mínimo existencial entendido como “todo o conjunto de prestações 
materiais indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida 
condigna, no sentido de uma vida saudável” é identificado por alguns 
como o núcleo essencial dos direitos sociais, núcleo que é protegido 
contra toda e qualquer intervenção por parte do Estado e da sociedade 
(SARLET, 2010, p. 25).

A existência digna está contemplada, por exemplo, no artigo 
170 da Constituição Federal de 1988. Nesse mesmo sentido, tem-se 
que o Estado democrático de direito tem como um dos fundamentos 
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a dignidade da pessoa humana, sendo um dos princípios fundamentais 
que se irradia por todos os demais preceitos que compõem o 
ordenamento jurídico de 1988, de forma implícita ou expressa. 

Em termos constitucionais, o dispositivo 170 da Carta 
Magna, estabelece os princípios gerais e fins da ordem econômica 
constitucional com o escopo de garantir a todos uma vida digna. Esses 
contornos apontam para a conceituação do que vem a ser o mínimo 
existencial, como as “condições mínimas que o indivíduo necessita 
para viver dignamente e não somente sobreviver no aspecto vital 
como pessoa, condições a serem proporcionadas através de políticas 
públicas e demais ações estatais e da sociedade civil (SILVA R.,p.178).

4 CRITÉRIOS ADOTADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO MARANHÃO AO DECIDIR AS DEMANDAS SOBRE 
SAÚDE

 
A pesquisa neste Tribunal foi feita dentro do próprio órgão, 

com auxílio dos funcionários do setor de jurisprudências. O tema 
escolhido foi o direito social à saúde.

O lapso da pesquisa se deu do ano de 2003 até o ano de 2010, 
tendo em vista que, neste Tribunal apenas as jurisprudências a partir 
do ano de 2000 estão disponíveis, os demais documentos encontram-
se no setor de arquivo, localizado em prédio distinto, entretanto, sendo 
de difícil análise, pois além de se acharem em meio físico, não há uma 
organização por tema, assim, seria necessária a avaliação de todos os 
documentos já emitidos pelo TJ-MA, o que tornaria a investigação 
inviável pelo tempo que demandaria. 

A escolha pela análise de todos os anos em que o acesso à 
jurisprudência foi possível, se deu pelo fato da importância de um 
estudo da consolidação jurisprudencial do Tribunal local sobre o tema 
objeto desta monografia, assim, além da grande importância jurídica, 
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tem-se do mesmo modo a importância social, visto que a sociedade 
estará ciente do modo como o Tribunal aborda essas espécies de 
demandas, e de quais modificações ocorreram ao longo dos anos, 
além de estar informada sobre quais os requisitos para viabilidade dos 
litígios desta espécie. 

Ressalta-se, por último, que a pesquisa foi finalizada em 
Outubro de 2010. O método empregado para analisar a jurisprudência 
deste Tribunal foi uma avaliação quantitativa, devido ao elevado 
número de acórdãos encontrados, e qualitativos, naquelas decisões 
mais importantes ao estudo.

O direito à saúde foi pesquisado no âmbito das demandas 
individuais que visavam diversificadas espécies de tratamento, desde 
o fornecimento de medicamentos, atendimento médico-hospitalar, 
tratamento de doenças crônicas, ajuda de custo para a realização de 
tratamentos em outros Estados da federação etc. 

A contabilização das demandas individuais totalizaram cento 
e oitenta e três. Notou-se na pesquisa realizada entre os anos 2000 à 
2010 que, essas espécies de ações no Tribunal de Justiça do Maranhão 
passaram a surgir a partir do ano 2003, desde o aludido ano até os dias 
atuais, não houve nenhuma modificação significativa no entendimento 
dos magistrados que compõe ou compuseram o órgão.

Os acórdãos, em sua maior parte, são repetitivos, poucas 
são as diferenciações que podem ser encontradas, estas quando 
dispostas nos votos, não trazem nenhum fundamento que merece 
maior destaque.  Em virtude disso foram escolhidos, para serem 
minuciosamente estudados neste tópico, apenas aqueles que têm uma 
fundamentação ampla e/ou que trazem um embasamento diverso dos 
já citados, assim, não tornando desnecessariamente o estudo exaustivo. 

O voto da desembargadora Nelma Celeste Souza Silva 
Sarney Costa, no Mandado de Segurança com pedido de liminar 
nº 23071/2004, que gerou o acórdão 53.495/2005, tendo como 
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impetrante João Francisco Rosa Júnior e impetrado o gerente de 
estado de qualidade de vida do Maranhão, foi selecionado para 
demonstrar a linha de pensamento adotada pelos desembargadores 
do TJ-MA, tendo em vista ter sido um dos votos mais completos a 
discorrer sobre a matéria em exame, invocando a maioria das questões 
que os desembargadores trazem para discussão.

 Observação oportuna é que não se pretende aqui, fazer uma 
valoração da qualidade dos acórdãos emitidos pelo órgão, mas apenas 
buscou-se analisar aquelas decisões que serão proveitosas ao estudo, 
com o escopo de verificar os critérios adotados pelos representantes 
deste Tribunal local para decidir os pleitos.

No elucidado mandado de segurança o gerente de estado 
de qualidade de vida do Maranhão indeferiu administrativamente o 
requerimento do impetrante para aquisição do medicamento Interferon 
Alfa Peguilado, este sendo indispensável para o tratamento da sua 
doença, hepatite viral crônica C do genótipo 3A. 

A Farmácia Estadual de Medicamentos – FEME disponibiliza 
o referido medicamento apenas para os portadores de hepatite viral 
crônica C do genótipo 1A, seguindo determinação da Portaria n° 1318 
do Ministério da Saúde. Diante disso, o impetrante argumentou que 
não se poderia dar tratamento jurídico diferenciado aos portadores 
dos genótipos 1A e 3A da doença viral crônica Hepatite C, não 
obstante existir uma diferença no tratamento médico, as implicações 
da doença são similares.

A Desembargadora e Relatora do caso fundamentou sua 
decisão invocando o princípio da dignidade humana e a proteção à 
saúde nos termos da Constituição, afirmando que eles devem sempre 
prevalecer, tendo em vista integrarem o corpo normativo que é a base 
do ordenamento jurídico brasileiro, irradiando validade e legitimidade 
às demais normas. Lembrou que as normas programáticas possuem 
eficácia jurídica, assim, têm força vinculante, além de irradiar seus 
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efeitos por todo o ordenamento jurídico, fazendo com que normas 
contrárias a elas sejam consideradas inconstitucionais e, por essa 
razão, destituídas de validade.

Não deixou de considerar, a cláusula da reserva do possível, 
além da necessidade da interferência do legislador infraconstitucional 
para a implementação dos direitos previstos nas normas constitucionais 
delineadoras de direitos fundamentais. Todavia as afastou, alegando, 
primeiro, que no caso em apreciação, a política pública garantidora do 
direito fundamental à saúde já se encontrava efetivada, pois o Estado 
já fornecia o medicamento em comento, através da FEME – Farmácia 
Estadual de Medicamentos, assim não se pode alegar interferência na 
esfera legislativa ou criação de uma política pública, considerou, pois, 
que o que estava a ocorrer era uma discriminação entre os portadores 
da doença Hepatite C, baseada em um regulamento do Ministério da 
Saúde, que jamais pode se sobrepor à Constituição Federal de 1988. 
Assim, ordenou que o medicamento fosse fornecido enquanto o 
paciente dele necessitasse. 

Tem-se assim, que os Desembargadores deste Tribunal 
adotam a teoria de autores como Ingo Sarlet (2009), José Afonso 
da Silva (2009), dentre outros estudiosos do direito, que defendem a 
eficácia imediata das normas de direitos sociais, assim, seguindo essa 
tendência a Des.ª Cleonice Silva Freire, no Agravo de Instrumento 
nº 1485/2008, acórdão n.º 73.472/2008, discorre que: “[...] a melhor 
orientação doutrinária é aquela que, a partir do século XX, considera 
que as normas pertinentes à saúde, por ser ela o mais típico dos 
direitos sociais, têm aplicabilidade imediata, independendo de norma 
regulamentadora”.

A maior parte das decisões do TJ-MA caminham para 
o deferimento do pleito, algumas mais aprofundadas, outras mais 
superficiais, como no agravo de instrumento nº 021733/2002, que 
gerou o acórdão nº47.034/2003. 
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É pacífico no Tribunal de Justiça do Maranhão que a 
saúde, assim como os demais direitos sociais, é direito público 
subjetivo, destarte perfeitamente exigível em juízo, como discorreu 
desembargador Raimundo Freira Cutrim no Mandado de Segurança 
004548 – 2004, acórdão n.º51.905/2004.

Percebe-se, também, que os únicos dois critérios que o 
Tribunal analisa, ao decidir tais lides, é a comprovação da necessidade 
do tratamento requerido para manutenção da saúde, como elucidou 
o des. Augusto Galba Falcão Maranhão, no agravo de instrumento 
030001/2004, acórdão 55.480/2005, que é: “[...] Dever do Estado, 
cabendo a este, em cumprimento ao dispositivo, o fornecimento 
de medicamentos indispensáveis ao estabelecimento da saúde ao 
necessitado, de forma gratuita, desde que, a meu viso, comprovada a 
real necessidade do uso de medicamento específico”.

 Essa comprovação pode se dar através de laudo de 
profissional público ou privado, neste sentido discorreu o des. 
StélioMuniz, no mandado de segurança nº 019526/2006, acórdão 
71.298/2008, dispondo que “receita de médico, seja particular ou do 
serviço público é documento hábil para instruir a Ação Mandamental”. 

O segundo critério é a comprovação da ausência de 
capacidade financeira para arcar com o custo do tratamento. No 
Agravo de Instrumento n.º 24.402/2006, o relator des. Raymundo 
Liciano de Carvalho fez uma apreciação do rendimento familiar para 
demonstrar que a família não teria condições de arcar com o leite. 

A divergência encontrada é no que concerne à multa imposta 
ao Estado, não sendo objeto de análise mais profunda desse trabalho, 
mas cabendo algumas considerações diante do grande número de 
decisões que continham acirrados debates. Encontra-se demandas que 
são contra a aplicação de multa, como no acórdão nº89.834/2010, em 
que o des. Jorge Rachid Mubárack Maluf  arrazoa que a multa prevista 
no art. 557, § 2º, do CPC não cabe aos casos desse tipo de demandas, 
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em decorrência do Estado não possuir intuito manifestamente 
protelatório, nem abusar do seu direito de recorrer, manifestando-
se pelo descabimento de tais cominações, tendo em vista que o ente 
estatal  empregou o meio de que dispõe, previsto na legislação, para 
impugnar o provimento judicial contra si prolatado.

Todavia, a maioria dos votos converge para a aplicação 
da multa, sempre fazendo menção da necessidade da utilização da 
razoabilidade, para que ela não seja irrisória ou elevada, diante disso, 
o desacordo decorre, somente, da estipulação do que seria um valor 
proporcional para sua aplicação.

Uma decisão alternativa, que vem sendo encontrada de 
maneira mais tímidaneste Tribunal, é a que decide pelo bloqueio de 
verbas com o escopo de custear o tratamento pretendido.  Utilizou-
se para análise o Agravo de Instrumenton.º 012246-2006, Acórdão 
N.º 66.892/200, no qual teve como relatora a desa. Nelma Celeste 
Souza Silva Sarney Costa, esta, na sua fundamentação, acompanhou a 
jurisprudência do STJ que dispunha:

É lícito ao magistrado determinar o bloqueio de 
valores em contas públicas para garantir o custeio 
de tratamento médico indispensável, como meio de 
concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana 
e do direito à vida e à saúde. Nessas situações, a norma 
contida no art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil 
deve ser interpretada de acordo com esses princípios 
e normas constitucionais, sendo permitida, inclusive, 
a mitigação da impenhorabilidade dos bens públicos 
(REsp nº 656.838/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, DJ de 20/06/2005)

Não está livre de críticas essa decisão, alguns entendem que 
o bloqueio de verba pública não satisfaz o exato resultado almejado, 
não sendo o meio viável e idôneo para garantir a tutela específica.

 É nesse sentido que entende o des.Paulo Sérgio Velten 
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Pereira ao decidir demanda na qual o juiz de primeiro grau bloqueou 
verbas do Município de Imperatriz, com o escopo de garantir a 
internação de menor em UTI infantil, asseverou que esse bloqueio é 
um meio inconveniente para tentar-se coagir o ente estatal a cumprir 
com a obrigação, pois além de não satisfazer a esta tem o risco de 
ser irreversível, e esta irreversibilidade é proibida pelo § 3° do art. 1° 
da Lei 8.437/92, sem mencionar que é uma medida exageradamente 
interventiva nos assuntos do Município, na medida em que coloca 
em risco a própria continuidade das políticas de saúde pública e 
desorganiza a atividade administrativa, impedindo a alocação racional 
dos recursos públicos (Agravo de Instrumento nº 10.528/2009 – 
Imperatriz, TJ-MA). 

Percebe-se uma grande discussão sobre o deferimento dessas 
espécies de pleitos irem de encontro com o princípio da igualdade, 
pois esse tipo de concessão violaria o pressuposto básico de qualquer 
ação, tendo em vista que se exige tratamento igual a todos os casos 
iguais, assim, não se deve conceder a um indivíduo em particular 
algo que não pode ser dado a todos que se encontram nas mesmas 
condições (LOPES, 2010). 

Essa ideia é combatida pela desa. Raimunda Santos Bezerra, 
no agravo de instrumento n.º 016575/2009, que aduz ser fraco o 
argumento daqueles que defendem que a coletividade é prejudicada 
quando o Estado é condenado na Justiça a prestar atendimento a 
uma única pessoa. Justifica essa afirmação no fato de todas as pessoas 
que necessitam de tratamento médico, ao menos em tese, fazem jus à 
prestação, sendo que o magistrado, ao determinar, por exemplo, que 
o Estado do Maranhão cumpra com a obrigação demandada, ou seja, 
arque com a aquisição e o fornecimento de determinado medicamento, 
não fere o princípio da igualdade, mas apenas determina que a 
Administração Pública cumpra seu dever, sendo que este já deveria 
estar sendo efetivado em relação a todos os pacientes, e não somente 



245Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

aqueles que ajuízam demandas. 
Vê-se também no cume de diversas discussões a violação do 

princípio da separação de poderes, quando o Judiciário toma decisão 
diversa da Administração Pública, quando ela está no exercício 
da sua função típica. Tal fundamentação é totalmente combatida 
pelos desembargadores deste Tribunal. Na verdade adotar tal 
posicionamento seria uma afronta ao princípio da inafastabilidade do 
poder judiciário nos termos do art. art. 5º, XXXV, da CF/88. Deste 
modo, o des. Marcelo Carvalho Silva, no acórdão Nº 91.576/2010, 
entendeu que o citado artigo constitucional é a principal garantia 
dos direitos subjetivos, deste modo, com o escopo de autotutela ou 
autodefesa o Estado resolve de forma imparcial a lide, seja ela entre 
particulares ou entre o poder Público e seus administrados, essa é uma 
função exclusiva do Estado-juiz, portanto este possui “o monopólio 
da jurisdição, isto é, somente o Estado Juiz possui a prerrogativa 
de, quando provocado, dizer o direito aplicável a um fato concreto, 
solucionando um conflito de interesses em caráter definitivo”.

Na verdade não se analisou uma única demanda no TJ-MA 
que a alegação do Estado de que a prestação à saúde individualmente 
iria comprometer a verba pública fosse realmente comprovada. Sendo 
por inúmeras vezes citado pelos desembargadores deste Tribunal a 
ausência dessa comprovação como impossibilidade do deferimento 
a favor do ente estatal, como assim o fez o des. Paulo Sérgio Velten 
Pereira, no acórdão n.º 93.571/2010, dispondo que: “Não há o que se 
falar em reserva do possível quando não comprovada, objetivamente, 
a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, para cumprir 
prestação que não desborda do razoável”(grifo). 

Até mesmo quando a reserva do possível foi julgada como 
suficiente para decidir-se a favor do Estado, esta cláusula sendo 
entendida como a impossibilidade do ente público em prover essa 
demanda, não houve uma comprovação concreta das verbas estatais, 
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mas apenas de maneira genérica, como irá percebe-se nas demandas 
analisadas adiante.

Assim, tem-se que no ano de 2007, a reserva do possível 
é citada em um pleito, sendo o argumento usado para sentenciar a 
favor do Estado, assim, no agravo de instrumento nº 17524/2007, 
interposto pelo estado do Maranhão, que, inconformado com a 
decisão interlocutória mediante a qual lhe foi imposta a obrigação 
de pagar a importância mensal de mil e quinhentos reais em favor 
do agravado Rubens dos Santos Pacífico a título de ajuda de custo, a 
fim de que pudesse arcar com as despesas decorrentes de tratamento 
pós-operatório, além de ter antecipado os efeitos da tutela, com 
multa diária fixada no valor de dez mil reais em caso de atraso no 
cumprimento da ordem ali imposta. 

Analisando este pleito o des. Marcelo Carvalho Silva 
ressaltou que não se pode conceder essas decisões sumariamente, 
sem fazer uma análise da real condição financeira do Estado, pois se 
assim proceder o caos restaria por instalado. Apesar disso, não houve 
comprovação nos autos do real comprometimento da verba pública.

 Continuou afirmando que a obrigação com a saúde deve 
ser efetivada através de políticas públicas, não podendo ser prestada 
individualmente a cada integrante da sociedade, tem que haver uma 
adequação e harmonização à realidade e às possibilidades orçamentárias 
do Estado. Alegou que existem órgãos que são competentes para 
fazer prestação individual, como os órgãos previdenciários, mas estes 
funcionam através da contribuição e da solidariedade, o que não 
ocorre com o Estado.

Afirma que a efetivação dos direitos sociais está condicionada 
a uma reserva do possível, que dependerá sempre da disponibilidade 
dos recursos do Estado. Com efeito, tem-se que os recursos públicos 
são escassos e devem ser utilizados para oferecer à sociedade uma 
distribuição igualitariamente proporcional de bens sociais entre os 
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membros dos vários grupos étnicos que a compõe. Assim, não se 
pode concretizar os direitos sociais sem atentar para situações de 
limitação e carência de recursos. Necessário se faz a racionalização 
de despesas, para que se evite o benefício de um único indivíduo, 
com dispêndio de vultosa quantia de valores, pois o interesse da 
coletividade deve sobrepor-se ao de cada cidadão. O patrimônio 
público destina-se à comunidade como um todo, e não a cada um de 
seus membros, individualmente considerados, assim, deve ser levado 
em consideração àquilo que o cidadão razoavelmente pode exigir do 
Estado.  

Do mesmo modo argumentou ao deferir o AI nº 21212/2007, 
discorrendo que, deferindo essas espécies de demandadas, isso 
servirá de escopo ao ajuizamento de inúmeras outras ações judiciais, 
consequentemente o Estado passará a atuar na qualidade de segurador 
universal, podendo, desta forma, ir à falência. 

 Aduziu que é através da instalação de políticas públicas 
que surge o direito subjetivo dos indivíduos da sociedade frente 
ao Estado. Estas, por sua vez“enquanto programa de ação 
governamentalfinanciado com recursos públicos, devem concretizar-
se nos moldes doorçamento previsto no artigo 165 da Constituição, 
devendo sempre ser observado o plano plurianual,as diretrizes 
orçamentárias e os orçamentos anuais”. As verbas atreladas à efetivação 
dos programas de ação necessitam ser minuciosamentediscriminadas, 
com o escopo de ser possibilitar o controle desse dever constitucional.  

Asseverou ainda que, não se retira, neste caso, o direito 
do cidadão a todos os direitos sociais previstos no artigo 6º da 
Constituição Federal, que devem de fato ser proporcionados pelo 
Estado a toda a sociedade. Apesar disso, essa obrigação é genérica, 
deste modo, deve ser implantada através de políticas públicas. É 
impossível ao Poder Público destinar seus recursos a cada integrante 
da sociedade individualmente considerado, para tal, o legislador de 
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1988 idealizou o Sistema Previdenciário, custeado, pelo Princípio da 
Contributividade.
Levando-se em consideração a tese do aludido Desembargador no 
AI nº 21212/2007 sobre o efeito multiplicador dessas demandas, 
percebe-se que houve um aumento considerável no número de ações 
dessa espécie, como demonstra o gráfico abaixo: 

Constata-se que os anos de dois mil e nove (2009) e dois 
mil e dez (2010) representam mais de sessenta e cinco por cento dos 
oitos anos de ações analisadas. Nesse sentido José Lopes (2010, p.34) 
discorre que o deferimento dessas demandas não é a solução para o 
problema, na verdade ela ocasiona outro, isso porque “essa maneira 
ingênua de pensar levaria aos tribunais a multidão dos famintos e 
necessitados que seriam servidos por vez de chegada, mas sem um 
critério de distribuição universal e simultânea”. 

Respeita-se as teses ventiladas sobre o possível efeito 
multiplicador das demandas. Contudo, não se considera que ela detém 
a melhor teoria para solucionar esse impasse. Pois como asseverou o 
min. Gilmar Mendes na SL 256, esse aumento no número de demandas 
somente seria um problema em si, se ao deferi-las os magistrados 
levassem em consideração pedidos genéricos. Todavia, demonstrados 
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os requisitos necessários à comprovação da real necessidade do 
tratamento requerido, não se pode afastar a tutela jurisdicional sob 
o argumento de que o juiz ao interferir nessa esfera ocasionaria um 
aumento no número de ações. Na verdade o julgador está cumprindo 
o seu dever de assegurar a efetivação das normas constitucionais. 

O mínimo existencial na maioria das vezes é considerado, 
sempre como possuidor de um valor maior do que a reserva do 
possível, como se nota no agravo de instrumento n.º 024228/2009:

É indevida a arguição do princípio da reserva do 
possível em detrimento do mínimo existencial, 
porquanto somente depois de atingido o mínimo 
existencial é que se pode cogitar da efetivação de 
outros gastos, de sorte que a omissão injustificada 
da Administração em efetivar as políticas públicas 
essenciais à promoção de dignidade humana não deve 
ser assistida passivamente pelo Poder Judiciário, pois 
não é mero departamento do Poder Executivo, mas 
Poder que detém parcela de soberania nacional.

Do mesmo modo tem-se o mandado de segurança n° 
034830/2009, com pedido de liminar, impetrado por Sandra Eloísa 
Pinto Martins Pinto em face de ato praticado pelo Secretário de Saúde 
do Estado do Maranhão, que negou o fornecimento do medicamento 
Orência (abatacept) para tratamento de artrite reumatoide poliarticular. 

O mínimo existencial, neste caso, também é considerado 
como o mínimo da dignidade humana, sendo imperiosa sua proteção, 
além do mais, não é aceitável que a reserva do possível possa 
representar um entrave à proteção desse mínimo. 

Ademais, assevera o des. Jorge Rachid Mubárack Maluf  
que o princípio da reserva do possível foi pioneiramente aventado 
no direito alemão, país este que tem realidade distinta ao nosso país, 
logo, não podendo ser transportado para o nosso ordenamento sem 
reservas.
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Apreende-se que, majoritariamente, quando a reserva do 
possível e o mínimo existencial são debatidos neste Tribunal, nos 
casos relativos ao direito à saúde nos termos constitucionais, aquela 
é considerada um óbice à preservação do mínimo existencial, não 
podendo ser levada em consideração, nesse sentido tem-se o voto da 
desa. Nelma Celeste Souza Silva Sarney Costa no agravo regimental 
nº 015023/2010.

5 CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho verificou-se que diante das inúmeras 
divergências ocasionadas por demandas que buscam uma proteção do 
Estado, principalmente na área da saúde, diversas teorias surgem com 
o escopo de conceder uma resposta ao conflito.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Maranhão foram 
analisados todos os acórdãos que estavam disponíveis no órgão, e o 
que se constatou foi que sempre é necessária a real comprovação da 
necessidade do medicamento, além da demonstração da incapacidade 
financeira de arcar com o pedido. Que a reserva do possível, apesar 
de ser o argumento levantado pela Administração Pública, jamais foi 
comprovada, sendo esta ausência de prova a fundamentação dada pela 
maioria dos Desembargadores para justificar o deferimento do pleito 
contrário à Administração Pública. 

Exceções ocorreram, mas mínimas, pois das cento e oitenta e 
duas demandas analisadas no TJ/MA, apenas duas foram procedentes 
quanto ao argumento da reserva do possível, porém, mesmo nessas 
ações, não houve a comprovação pelo poder público da insuficiência 
de verba para a concessão do tratamento. O pedido foi analisado 
de uma maneira abstrata, apenas supondo-se que aquele dispêndio 
enfrentado pelo Estado poderia ocasionar um comprometimento 
do recurso destinado à saúde, além de ser alegado também que o 
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deferimento desses pleitos ocasionaria um efeito multiplicador das 
demandas. 

Houve um grande aumento do número de ações enfrentadas 
pelo Tribunal de Justiça do Maranhão naquilo que concerne a 
efetivação do direito social à saúde, como fica demonstrado através do 
gráfico 1, —Porcentagem do aumento de demandas que requerem o 
direito prestacional à saúde no TJ-MA entres o anos de 2003 à 2010— 
porém não é viável afastar a prestação jurisdicional tendo como base 
esse argumento, uma vez que o Poder Judiciário não pode excluir 
da sua apreciação lesão ou ameaça a direito, conforme preceitua a 
Constituição Federal de 1988.

Percebe-se que o assunto é praticamente pacificado, 
podendo-se também chegar à conclusão que isso ocorre pela ausência 
de provas apresentadas pela Administração Pública, pois se as mesmas 
existissem, provavelmente, os acórdãos caminhariam para outras 
discussões. 

Não se pretende afirmar, no entanto, que se houvesse 
a comprovação da escassez de recurso enfrentada pelo Estado, 
consequentemente haveria o indeferimento da prestação do tratamento 
requerido, pois é óbvio que essa afirmação é completamente infundada, 
todavia, devido a ausência dessa demonstração ser o argumento 
da maioria considerável dos magistrados para o indeferimento do 
pleito a favor da Administração, é provável que houvesse inúmeras 
divergências, tendo em vista que dois direitos com valores axiológicos 
semelhantes estariam realmente em análise, o direito coletivo e 
individual à saúde. 
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ABSTRACT

This paper presents a study of  the social realization of  the 
right to health under Article 6 of  the Constitution of  1988. The 
method used was a hypothetical approach deductive. The theme 
was bounded to the social right to health, due to the large impact 
that it causes, both in theory and in jurisprudence. Thus, through a 
quantitative / qualitative at the Court of  Maranhão, confirmed to 
impact the issue. It was observed a large number of  existing demands 
in the Court relating to the provision of  social right to health. 
These actions are targets of  several debates in which one questions 
the legitimacy and capacity of  the judiciary to them and decided to 
actualize them, that subject was also treated in this monograph. The 
principles of  reserve for the minimum existential arise as parameters 
for the realization of  social rights, therefore, are analyzed through 
a bibliographical and documentary perspective. Thus, through the 
study of  jurisprudence in light of  the existential minimum reserves 
and the possible considerations were made about the criteria used by 
the TJ-MA to decide actions that require some medical treatment to 
the Public Administration.

Keywords: Existential Minimum Health. Reservation possible.
Courtof  Maranhão.
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A (IN) EXISTÊNCIA DO DIREITO NA SOCIEDADE 
PERFEITA: um diálogo teórico
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RESUMO

O presente artigo versa sobre a (in) existência do direito 
na sociedade perfeita: um diálogo teórico. Com o exposto pretende-se 
responder ao seguinte problema: o direito existe em uma sociedade 
perfeita? Para adentramos no universo do problema estabelecemos 
investigar como o direito se apresenta dentro de uma sociedade 
considerada perfeita. Identificando e entendendo a existência do 
direito na sociedade.Expor os elementos que configuram a existência 
do direito em uma sociedade perfeita. Essa pesquisa de cunho teórico, 
com fundamentos em literaturas jurídicas de renomados autores para 
embasar a compreensão do problema de pesquisa. Para tanto será 
abordado neste trabalho temas como: Sociedade ideal e a existência 
do direito, Escolas do Direito, O fato social, Ubi societas,ibi jus (Onde há 
sociedade, há direito). É uma pesquisa atual, e que leva o estudante da 
ciência do direito a entender a (in) existência do direito em sociedade. 

Palavras-chave: Direito. Sociedade Perfeita. Diálogo.
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1 INTRODUÇÃO

Para viver harmoniosamente em sociedade, é necessário 
que sejam ditadas normas de conduta, que garantam a paz e a ordem 
social. Essas normas são criadas pelo fenômeno jurídico, que é um 
conjunto de princípios e regras presentes na sociedade, para resguardar 
a convivência harmoniosa entre os indivíduos que os compõem, em 
busca sempre do bem comum. Com o exposto, o estudo trata sobre a 
(In) Existência do Direito na Sociedade Perfeita: um diálogo teórico. 

O inicio dessa pesquisa, deu-se como consequência de um 
debate em sala de aula, em que o docente teclava que uma sociedade 
perfeita não necessitaria da presença do direito, em contrapartida, 
houve afirmações de alguns acadêmicos, de que nenhuma sociedade 
poderia ter subsistência sem a presença do fenômeno jurídico, e, para 
mostrar a existência, se utilizou, o brocardo do ubi societas, ibi jus, 
que de imediato, verificou-se que uma sociedade dita perfeita tem sim, 
a existência do fenômeno jurídico, pois, se é perfeita, é-o em relação 
ao direito.

 Diante disso, fez-se o propósito de pesquisar se o direito 
realmente existiria ou não em uma sociedade dita perfeita. Pois, o 
maior objetivo do presente artigo, será mostrar que em uma sociedade, 
independentemente de ser esta perfeita ou não, existe a presença do 
fenômeno juridico, uma vez que, sem o direito, a sociedade utópica, 
logo irá se autodestruir, não conseguirá ter subsistência. Desde os 
primórdios da presença do homem na terra, ele sempre se uniu 
aos demais para sua própria defesa e proteção. Com isso surgiu os 
aglomerados de sujeitos que aos poucos foram crescendo, a partir daí 
o homem passa de um ser isolado, em sua vida primitiva, para uma 
vida em grupo com costumes e a presença de normas. Desse modo 
tornou-se um ser eminentemente social, característica que faz parte de 
sua própria essência.
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Outrora, o homem como um animal político possui inúmeras 
necessidades, dentre as quais está a de viver organizado em sociedade 
por normas de conduta, para que se obtenha uma convivência 
harmoniosa. Neste sentido, passa se perceber uma certa dialética sobre 
a ideia de que uma sociedade perfeita não necessitaria da existência do 
direito. Pretende-se, então, responder ao seguinte problema: o direito 
existe em uma sociedade perfeita?

Por ser o homem um ser social, e assim necessitar conviver 
em sociedade, presume-se que existem normas de conduta para 
a convivência harmoniosa aparecendo o direito em sua essência. 
Nesta perspectiva surge nesse trabalho como hipótese principal 
sendo necessária a presença do direito em qualquer sociedade, caso 
contrário se autodestruiria. Nesse enfoque, fez-se pertinente trabalhar 
como hipóteses secundárias os seguintes pontos: Sociedade ideal e a 
existência do direito; Escolas do Direito; O fato social; Ubi societas, 
ibi jus (Onde há sociedade, há direito).

Portanto, foram trilhados os seguintes objetivos: Geral 
- investigar como o direito se apresenta dentro de uma sociedade 
considerada perfeita. Específicos - identificar a existência do direito 
em uma sociedade considerada perfeita; entender como o direito se 
apresenta em uma sociedade considerada perfeita; expor os elementos 
que configuram a existência do direito em uma sociedade perfeita. 
Tudo isso para responder ao problema proposto.

O presente trabalho realizar-se-á em apenas uma etapa. É uma 
pesquisa de cunho teórico, com fundamentos em literaturas jurídicas 
de renomados autores para embasar a compreensão do problema de 
pesquisa. Diante dessa perspectiva, o trabalho vem trazendo a definição 
de direito, bem como sua finalidade e sua historicidade nas diferentes 
escolas, irá também, expor os elementos que configuram a existência 
do direito em uma sociedade, seja utópica ou não, mostrando essa 
indagação na concepção de vários doutrinadores.
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2 SOCIEDADE IDEAL E A EXISTÊNCIA DO DIREITO.

O homem não vive isolado, mas em sociedade, e devido a isso, 
possui inúmeras necessidades, dentre elas: organização da sociedade 
por normas de conduta social. Essas normas são instrumentos criados 
pelos homens para garantir a segurança e a paz diante dos outros que 
convivem no seu corpo. Dentre estes instrumentos, estão o direito, a 
moral e a religião, elementos essenciais de uma sociedade para garantir 
a harmonia no convívio social, não deixando de citar também as regras 
de trato social. 

No entanto, o direito é um instrumento de controle social, 
que possui um conjunto de normas capaz de regular o convívio social 
diante dos cidadãos, pois está presente em qualquer sociedade, e não 
pode existir fora dela. Alguns autores já nos afirmam isso, é o caso 
de Miguel Reale ao lecionar: “O Direito é por conseguinte, um fato 
ou fenômeno social; não existe senão na sociedade e não pode ser 
concebido fora dela. Admitido que as formas mais rudimentares 
e toscas de vida social já implicam um esboço de ordem jurídica”. 
(REALE, 2006, p. 2). 

Entretanto, como se observa, o direito existe através 
das relações sociais, pois, sempre que se formar uma sociedade, o 
direito existirá. Essa perspectiva diz respeito à bilateralidade, uma das 
características primordiais do direito, que se refere à intersubjetividade 
dos indivíduos de um corpo social, no tocante que se fará presente 
onde houver dois ou mais indivíduos. O direito só existe na sociedade, 
de indivíduo para indivíduo, logo, o direito é um fenômeno histórico, 
portanto humano em coletividade. Assim, o homem isolado não vive 
em sociedade. Então, nesse aspecto não haverá direito. Cavaliere 
menciona essa concepção quando afirma que “se o indivíduo vivesse 
só, isolado, não necessitaria de regras de conduta, pois poderia viver 
e fazer o que bem entendesse. Vivendo porém em grupos precisar 
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limitar-se, comporta-se, respeitar direitos e interesses dos outros”. 
(CAVALIERE, 2007, p. 16).

Todavia, o conceito de direito não é simples para dizê-lo, haja 
vista, que pode ser definido, como um complexo de princípios e regras 
presentes na sociedade para a garantia harmoniosa dos indivíduos que 
a compõem, em busca sempre do bem comum. Maria Helena Diniz, 
também, mostra seu parecer, em relação à conceituação do direito, 
pois afirma o direito como sendo “uma ordenação heterônoma 
das relações sociais baseada numa integração normativa de fatos e 
valores”. (DINIZ, 2005, p. 246).

Gusmão por sua vez, define-o como “conjunto de normas 
executáveis coercitivamente, reconhecidas ou estabelecidas e aplicadas 
por órgãos institucionalizados”. (GUSMÃO, 2008, p. 52). Seguindo 
essa assertiva Reale conceitua Direito como “ordenação bilateral 
atributiva das relações sociais, na medida do bem comum”. (REALE, 
2006, p. 59). 

Então, seguindo a concepção de Reale, percebe-se que 
o direito se presenteia na sociedade através das relações sociais, e, 
também se integra pelos fatos ou fenômenos sociais, ora, todo corpo 
social de uma coletividade possui fatos e relações sociais, e, o direito 
sendo um produto desses fatos e relações, aparentemente, é correto 
dizer que o mesmo existe em uma convivência utópica. 

Para tanto, sua utilidade dentro de uma sociedade perfeita 
seria a preservação da convivência aprazível de seus habitantes, 
fazendo com que essa garantia harmoniosa entre os cidadãos não se 
extinga, ou seja, mesmo as pessoas não cometendo atos ilícitos dentro 
de uma sociedade utópica, o direito estará existindo para que essa 
perfeição fique conservada, pois, sem sua existência, a perfeição da 
sociedade logo terá sua falência.   

Nesse diapasão, Silvio Venosa em sua obra de Introdução 
ao Estudo do Direito nos mostra a presença do direito em qualquer 



260 Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

sociedade, quando afirma que “o direito é necessário. A sociedade 
não existe sem ele. Não é uma criação abstrata. Não sobrevive 
sobre entidades abstratas. O Direito concretiza-se na sociedade”. 
(VENOSA, 2004, p. 24). 

Maria Helena Diniz, também nos mostra que o direito 
se faz presente em qualquer sociedade, onde existam dois ou mais 
indivíduos, ao mencionar: 

O fundamento das normas está na exigência da 
natureza humana de viver em sociedade, dispondo 
sobre o comportamento dos seus membros. As 
normas são fenômenos necessários para a estruturação 
ôntica do homem. E como a vida do grupo social está 
intimamente ligada às disciplinadas vidas individuais, 
elas fundam-se também na necessidade de organização 
na sociedade, exatamente porque não há sociedade 
sem normas de direito, que têm por objeto uma ação 
humana, obrigando-a, permitindo-a ou proibindo-a. 
A sociedade sempre foi regida e se há de reger por 
um certo número de normas,  sem o que não poderia 
subsistir. (DINIZ, 2005, p. 335).

  

Contudo, já conceituado o direito, faz-se necessário mostrar 
suas características, pois o mesmo é Bilateral, porque concedem 
direitos e impõem deveres, sendo um direito objetivo, com o dever 
de agir e um subjetivo com a faculdade de agir, é Heterônimo, no 
tocante de que as normas existentes devem ser obedecidas, é Exterior 
porque se volta para as ações humanas, e é Coercível no sentido de 
que suas normas são impostas pelo Estado. Porém, como o propósito 
é investigar a existência do direito em uma sociedade ideal, é de cunho 
apresentar sua evolução histórica nas diferentes escolas.  

3 ESCOLAS DO DIREITO

A primeira escola que fala sobre a origem do direito, é a 
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Jus naturalista ou direito natural. Essa escola concebe o direito, como 
um conjunto de ideias ou princípios superiores, eternos, uniformes, 
permanentes, imutáveis, que seriam outorgados ao homem pela 
divindade. A outorga dos princípios seria a criação divina, tornando-se 
o ponto de referência em saber o que é justo ou injusto. As principais 
características do direito natural seriam a firmeza e a não mutabilidade, 
pois, possui uma lei única, eterna e imutável.

Com a coexistência do direito natural se origina a Escola 
Teológica, que se identifica com Jus Naturalista, essa concepciona 
o direito como um conjunto de princípios, eternos e únicos sem 
modificação. A origem do direito não estaria ligada indiretamente a 
Deus, mas diretamente, por que as leis eram escritas e outorgadas por 
ele próprio. 

Seguindo essa linha de raciocínio, surge a Racionalista, pois, 
o direito se divide em duas categorias distintas, sendo o direito natural 
e o direito positivo. Quanto ao direito natural, continuaria sendo 
um conjunto de princípios, eternos e imutáveis. Já o direito positivo, 
existiria do pacto social. Esse pacto seria o acordo firmado entre os 
homens que formava todo o corpo social da sociedade. 

Partindo desse principio referente às escolas do direito, 
damos origem a Escola Histórica, ou seja, o direito é um produto 
histórico decorrente da consciência coletiva dos povos.  Para essa 
escola, o direito surge não da divindade, e muito menos da razão, 
e sim, da consciência unânime dos povos. Cavaliere, afirma que “o 
direito se constituiria naturalmente, como a linguagem, por força das 
necessidades e usos dos povos”. (CAVALIERE, 2007, p. 5). Todavia, 
como o direito é visto como um produto histórico, segundo a escola 
histórica e, sabe-se que a cultura emana de toda sociedade, logo a 
sociedade perfeita terá a existência do fenômeno jurídico.

Outrora, seguindo esse raciocínio, essa escola identifica o 
direito de forma generalizada, onde cada grupo em cada sociedade teria 
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o seu próprio direito, e já que se originava da consciência coletiva, surgia 
decorrente dos costumes, usos e tradições. Castro cita “consciência 
coletiva o grupo pensa, sente e age de modo absolutamente diferente 
dos indivíduos que os compõem. Não se trata de soma de consciências 
individuais, mas de uma síntese sui generis3. (CASTRO, 2003, p. 61/62). 
O que diferencia a consciência coletiva da individual, é que a coletiva 
estabelece normas e a individual apenas detém o livre-arbítrio4. 

Após a escola histórica, surge a escola Marxista, pois, o 
direito pressupõe o Estado, surge somente quando há uma sociedade, 
com um soberano que é o mediador da sociedade. Entretanto, o 
direito não surge na divindade, razão ou consciência coletiva, e sim, 
do Estado, que tem poder supremo de governar. 

A escola sociológica direciona o direito para os fatos sociais, 
que são os acontecimentos dentro da sociedade, são preexistentes, 
independente da vontade humana e existem em qualquer sociedade. 
Segundo Saldanha (SALDANHA, 2003, p. 55), “o direito como 
fato social, considera-se que dentro do conjunto de fatos sociais se 
dá o jurídico”. Porém, se seguirmos a linha de raciocínio da escola 
sociológica, logo constatamos que o direito existe em qualquer 
sociedade seja ela utópica ou não, porque se os fatos sociais existem 
em qualquer sociedade, e o direito é um fato social, primordialmente, 
também existirá em qualquer sociedade. 

No entanto, o direito sendo um fato social, obviamente, está 
vinculado à relações sociais. Nesse aspecto importante contribuição 
faz Cavaliere, quando menciona que:

Se o homem não vivesse em sociedade, jamais poderia 
germinar em sua consciência a idéia do direito, pois o 
mundo do direito é o das relações entre os homens. 
Direito é a realidade da vida social, e não da natureza 
física ou do mero psiquismo dos seres humanos. 

3 De seu próprio gênero, ou seja, único em seu gênero. 
4 É a faculdade de o homem escolher entre o bem e o mal.
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Em suma não haveria o direito sem sociedade. 
(CAVALIERE, 2007, p. 9).

Contudo, a originalidade do direito, é discernida em várias 
escolas acima citadas, cada uma com um posicionamento, uma 
concepção diferente referente à sua originalidade. Portanto se o 
direito existe, vale ressaltar que tem uma finalidade, que é a regulagem 
da sociedade para se ter uma harmonia social diante dos cidadãos. 

4 O FATO SOCIAL

Os fatos sociais são os acontecimentos dentro da sociedade, 
existem independentemente da vontade humana, são universais, 
pois, existem em qualquer sociedade e em qualquer época. Como 
já mencionado, o direito é um fato social, sendo assim, existe em 
qualquer sociedade, então, sua presença é eficaz, se está presente 
nas inter-relações, obviamente presenteia nas atividades humanas, 
decorrente dos principais processos sociais, que são: Cooperação, 
Concorrência e Conflitos. São três requisitos que sempre irão aparecer 
em uma sociedade.

Os processos sociais estão nas relações sociais dos homens. A 
Cooperação, nada mais é do que a atuação de dois ou mais indivíduos 
com o mesmo objetivo, o direito se faz presente na cooperação 
quando dois indivíduos se juntam para organizar a sociedade através 
de normas de conduta. A concorrência resulta da disputa dos cidadãos 
por determinada coisa. O direito está presente na disputa de um 
soberano assumir o poder de uma determinada sociedade. O Conflito, 
não muito diferente da concorrência, seria a violência entre indivíduos 
ou grupos para almejar um objetivo. Nesse aspecto o direito está 
presente, para organizar a convivência dos cidadãos, com objetivo de 
garantir a segurança e a paz social.
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Vale ressaltar, que dentro de uma sociedade existem os 
conflitos diante dos conviventes, a presença do direito, é muito 
importante para evitar que esses conflitos ocorram, se o mesmo 
tem como finalidade a paz social, então se presume que necessita 
desse instrumento para garantir a ausência de conflitos na sociedade. 
Cavaliere, afirma: 

O direito como já ficou assentado, é fato social que 
se manifesta como uma das realidades observáveis 
da sociedade. É fenômeno social, assim como a 
linguagem, a religião, a cultura, que surge das inter-
relações sociais e se destina a satisfazer as necessidades 
sociais, tais como prevenir e compor conflitos. 
(CAVALIERE, 2007, p. 23).

Nessa asserção, vimos que o direito sendo um fato social se 
origina diante das inter-relações sociais, pois, como fenômeno social, 
está presente dentro de qualquer sociedade, e, em qualquer época, 
haja vista, que surge dentro da sociedade igualmente a linguagem 
e a cultura. No entanto, como todo instrumento tem suas funções, 
o direito possui as suas funções sociais, sendo: função preventiva e 
função compositiva.

A função preventiva é a o direito evitando a existência 
dos conflitos, ou seja, a prevenção dos conflitos, fazer com que as 
confusões entre os indivíduos não ocorram. A compositiva procura 
minimizar a ocorrência dos conflitos já ocorridos. Cavaliere em sua 
obra nos traz esses dois termos, mas iremos colocar em destaque a 
função preventiva:

O direito previne o conflito, e ai está sua primeira 
função social do direito prevenir conflitos. O direito 
existe muito mais para prevenir os conflitos do que 
para corrigir, muito mais para evitar que os conflitos 
ocorram do que para compô-los. O direito preveni 
conflitos através de um conveniente disciplinamento 
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social, estabelecendo regras de conduta na sociedade: 
direitos e deveres para locador e locatário, vendedor e 
comprador, enfim, para todos. (CAVALIERE, 2007, 
p. 15).

No entanto, esse preceito já nos mostra o quanto o direito 
é importante para a sociedade, para a convivência harmoniosa dos 
cidadãos. Quando cita direitos e deveres, considera que os povos 
dentro de uma sociedade, possuem direitos a serem exercidos e 
obrigações a serem cumpridas, sendo o direito objetivo a obrigação 
de agir e o direito subjetivo a faculdade de agir. 

O direito está tão presente na sociedade, que às vezes os 
cidadãos não os vêem, visto que embora exista uma sociedade com 
apenas dois indivíduos o direito se faz presente naquele pequeno 
grupo. Reale destaca essa concepção: “Há, portanto, em cada 
comportamento humano, a presença, embora indireta, do fenômeno 
jurídico: o Direito está pelo menos pressuposto em cada ação do 
homem que se relacione com outro homem”. (REALE, 2006, p. 5). 
Diniz, também afirma: 

Nota-se que a potestas nomandi reside no Estado e em 
determinados grupos sociais, porque o homem não 
pode, devido a sua própria natureza, viver senão em 
sociedade e, nestas condições, ele deve submeter-se às 
normas que disciplinam os grupos, ante a evidência 
de que não pode haver sociedade sem normas, pois o 
estado de convivência só pode perdurar sob condições 
de segurança, paz, justiça etc. Nessa interferência de 
condutas encontra-se a raiz de toda norma jurídica. 
(DINIZ, 2005, p. 330). 

Entretanto, percebe-se com o exposto, que toda sociedade 
deve ser ditadas por normas, independentemente de perfeição, pois, 
para que se tenha uma convivência harmoniosa entre os cidadãos é 
necessário que existam normas de condutas capazes de ordenar e 
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direcionar os habitantes, disciplinando-os no que é certo e errado, 
fazendo-se necessária a aplicação do direito para regulamentar a 
conduta humana.  

Um aspecto culminante para mostrar, também, a presença 
do direito em uma sociedade considerada utópica seria a própria 
vida. Todos os seres humanos ao nascerem, já possuem esse direito 
enraizado dentro de si. Ora, a própria vida em comunidade já é um 
elemento fundamental para mostrar o quanto o direito se faz presente 
em uma sociedade dita perfeita.

Outro ponto seria a liberdade, onde todos os seres humanos 
podem ter opiniões, concepções, pensamentos diferentes a respeito 
de determinada coisa. Outra grande questão seria o direito de escolha, 
tais, como, Alfa pode querer ser professor e Beta pode optar por ser 
comerciante, ora, ambos germinam desse direito de escolha. Todos 
os cidadãos de uma sociedade possuem esses direitos arraigados em 
si. Podem escolher para si o que acharem primordial. Então, como 
se vê, é inadmissível dizer que o direito não existe em uma sociedade 
perfeita. 

Como acima transcrito, percebe-se que a própria vida e a 
liberdade em uma sociedade dita perfeita, já constituem direito, que o 
ser humano possui, mostrando-se de imediato a presença do fenômeno 
jurídico em uma sociedade utópica. Entretanto, afirmo mais uma vez, 
é imperdoável dizer que em uma sociedade perfeita não existe direito.

Partindo desse principio, é importante lecionar a obra de 
FULLER, Lon L. O caso dos exploradores de cavernas. O caso ocorre 
numa sociedade espeleológica, onde cinco exploradores decidem 
explorar uma caverna de rocha calcária. Quando os exploradores 
entram na caverna, ocorre um grande desmoronamento de terra, 
fechando totalmente a única saída que havia. 

No entanto, presos na caverna a mais de dez dias, e sem 
saber se sairiam de lá com vida, os exploradores não estavam mais 



267Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

amparados aos ditames da sociedade espeleológica, as regras em que 
lá eram ditadas, pois, estavam fora da sociedade civil, constituindo 
assim, uma nova sociedade dentro da caverna, criando suas próprias 
regras. Analisando o direito através das inter-relações entre os 
indivíduos, obviamente verificamos sua presença, de tal ponto que os 
exploradores firmaram um acordo, que era o lançamento dos dados.

Pois todos tinham o direito de viver, e as regras existiam: era 
o lançamento dos dados, o qual seria o sacrifício de um companheiro, 
que ora fosse sorteado para servir de alimento aos demais. Esse 
lançamento proveu de um acordo fechado por eles, acordo esse mais 
conhecido como o pacto social, contrato firmado entre indivíduos ou 
grupos. Então, embasando-se no pacto social, verificamos a presença 
do direito dentro da caverna, que ora, era perfeita, não ocorrendo 
conflitos, e sim, o cumprimento apenas de um acordo que ambos 
firmaram. Contudo, não há como dizer, que o direito não existe em 
uma sociedade dita perfeita, é nesse sentido, que se irá discorrer o 
brocardo ubi societas, ibi jus.

5 ONDE HÁ SOCIEDADE, HÁ DIREITO

O direito e a sociedade não andam separados, onde existe 
direito, existe sociedade, e vice-versa. É nesse sentido que um velho 
brocardo nos diz: ubi homo, ibi societas; ubi societas, ibi jus, que significa, 
onde está o homem, aí está à sociedade; onde está a sociedade, aí 
está o direito. Reale nos afirma: “O Direito corresponde à exigência 
essencial e indeclinável de uma convivência ordenada, pois nenhuma 
sociedade poderia subsistir sem um mínimo de ordem, de direção e 
solidariedade”. (REALE, 2006, p. 2).  

Venosa, também afirma: “Em todo corpo social, em qualquer 
âmbito, no seio da família, no ambiente de um grupo de amigos, no 
local de trabalho, na religião, na profissão ou no comportamento 
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humano com relação ao Estado, existem regras. Sem elas a convivência 
social é inimaginável”. (VENOSA, 2004, p. 91).  Pontes de Miranda 
leciona que “onde há espaço social há direito”. (MIRANDA, 2000, 
p. 116). Então, como se vê, no nosso meio sempre vai haver normas 
e regras guiando os indivíduos que os compõem, direcionando, 
coordenando ao que deve ser feito ou não dentro do corpo social, 
pois em todo grupo, ou seio coletivo, existirá regras e normas capazes 
para coordenar os indivíduos nas suas ações. 

É importante salientar, partindo da concepção sociológica, 
que o direito se ele existe pelos fatos sociais, obviamente verificamos 
sua presença em qualquer sociedade, pois em todo aglomerado de 
indivíduos existem os fatos sociais, e o direito sendo um produto 
desses fatos, logo, se presenteará-se-á numa sociedade utópica. 

Para embasarmos com mais clareza a tese de que o direito 
existe em uma sociedade perfeita, e a título de ilustração buscamos 
aporte na teologia, como exemplo a vida de Adão e Eva, lá no jardim 
do Éden, que segundo as escrituras sagradas era um local de perfeição, 
onde não havia conflitos, apenas as inter-relações, entre o homem, a 
natureza e o Criador. É nesse aspecto que se demonstra a presença 
do direito pela existência de regras de conduta.  Ao criar o homem e 
a mulher, Deus proferiu para que ambos não comessem a maça, logo, 
se quebrassem essa norma que o mesmo havia estabelecido ambos 
seriam penalizados, o que, ocorreu. Ora, seguindo esse raciocínio, 
diagnosticamos de imediato a presença eficaz do direito, onde existia 
a norma que garantia a subsistência no jardim do Éden. 

Nessa assertiva, a sociedade se for considerada perfeita, se-
lo-á necessariamente pela utilização do direito como garantia de que 
o homem deve respeitar ao próximo e a si mesmo em consonância 
com as normas. Não há como chegar à perfeição sem a utilização 
do direito, pois a história humana é autoexplicativa no que se refere 
à incapacidade de seguir o caminho correto, fazendo-se necessária a 
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aplicação do direito para regulamentar a conduta humana. Ressalva-se 
que não existe em hipótese alguma uma sociedade sem o direito, pois 
o direito é a grande coluna que sustenta a sociedade.

Miguel Reale, também cita dois exemplos primordiais, para 
responder nossa questão: 

O médico, que receita para um doente, pratica um ato 
de ciência, mas exerce também um ato jurídico. Talvez 
não o perceba, nem tenha consciência disso, nem 
ordinariamente é necessário que haja percepção do 
Direito que está sendo praticado. Na realidade, porém, 
o médico que redige uma receita está no exercício de 
uma profissão garantida pelas leis do país em virtude 
de um diploma que lhe faculta a possibilidade de 
examinar o próximo e de ditar-lhe o caminho para 
restabelecer a saúde; um outro homem qualquer, que 
pretenda fazer o mesmo, sem iguais qualidades, estará 
ilicitamente exercendo a Medicina. Não haverá para 
ele o manto protetor do Direito; ao contrário, seu 
ato provocará a repressão jurídica para a tutela de um 
bem, que é a saúde pública. (REALE, 2006, p. 5).

Tendo em vista os aspectos observados, podemos vislumbrar 
e demonstrar que o direito se faz presente em qualquer sociedade, e 
em qualquer época, pois, todo ato em que o homem pratica em relação 
ao outro, condiciona como um ato jurídico, mesmo que não perceba, 
ou seja, as relações sociais entre os indivíduos acarretam um esboço 
jurídico, sendo que existira sempre em toda sociedade, já que é um 
fenômeno social, como é celebrado pela escola sociológica para qual o 
mesmo se origina pelos fatos sociais, que são os acontecimentos da vida 
social, independentemente da vontade humana, e são preexistentes. 
Ora, toda sociedade possui fatos sociais diante dos cidadãos, e, o 
direito existindo pelos fatos sociais, logo verifica sua existência em 
quaisquer grupos ou comunidade onde existem indivíduos.   

Por fim, o direito sendo um conjunto de princípios que 
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regem normas de condutas dentro de uma sociedade, e se fazendo 
presente nas inter-relações e nos fatos sociais, verifica-se sua existência 
em toda sociedade, seja utópica ou não, pois uma sociedade, ou grupo 
não ditado por normas de conduta, com papel de regular as ações dos 
homens, não subsistiria; teria de imediato o seu fim.

6 CONCLUSÃO

Diante de tudo que foi exposto, nota-se que toda sociedade 
possui normas de conduta, independentemente de ser perfeita ou não, 
pois, para ter subsistência deve ser ditada por normas jurídicas, meio 
eficaz e necessário para garantia do bem comum e, para se obter uma 
sociedade aprazível.

 Logo, presume-se desde então, que se houver uma sociedade 
considerada perfeita, a mesma tem a necessidade da existência do 
direito, pois, para não chegar a sua falência, devem existir normas 
que garantam e preservem essa convivência harmoniosa da sociedade. 
Diante disso, temos que os objetivos postos, no presente trabalho, 
foram satisfatórios, de tal modo que as hipóteses principais e 
secundárias acima elencadas foram confirmadas, respondendo de 
imediato ao problema proposto.

Vimos que nenhuma sociedade pode chegar à perfeição 
sem a utilização do direito, logo, se é perfeita é devido ao direito, 
pois, não existe sociedade sem direito, direcionando, coordenando os 
indivíduos que compõem todo o seu corpo, a saber o que deve fazer 
ou não fazer. Pois, para se ter uma sociedade dita perfeita, é necessária 
que se tenha a presença do fenômeno jurídico, meio que guia e regula 
os homens sociais a agir corretamente dentro da sociedade. 

Todavia, entendemos que as normas sempre serão 
necessárias para que o homem possa ter uma convivência perfeita 
em uma sociedade, pois, sem sua existência, a sociedade logo terá sua 
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falência. Nisso, vemos que direito e sociedade, estão sempre juntos, 
pois, ambos se mutuam, sendo que onde há direito, há sociedade e 
vice-versa. É nesse sentido que um velho brocardo nos diz: ubi homo, 
ibi societas; ubi societas, ibi jus, que significa, onde está o homem, aí está 
à sociedade; onde está a sociedade, aí está o direito.

Percebe-se também, que a cada ação humana, sempre haverá 
o fenômeno jurídico repercutindo-a, e onde houver as inter-relações 
entre os indivíduos, o mesmo sempre se fará presente. Contudo, 
percebemos que o direito estará sempre presente em uma sociedade, 
seja ela utópica ou não. Pois, se analisarmos pelos pressupostos de que 
sem o direito, não existe a sociedade, e, sem sociedade, não existiria 
o próprio homem social, verificamos que sua presença é eficaz, 
obviamente, deve estar presente diante de qualquer sociedade, utópica 
ou não. 

Portanto, o homem social só existe dentro de uma sociedade, 
e a mesma só tem existência com a presença do fenômeno jurídico, 
meio eficaz para a sua subsistência, pois, o direito é a grande coluna 
que a sustenta, que tem como cunho garantir aos indivíduos a paz, 
segurança e a ordem social, ao menos que sem sua existência a 
sociedade será desordenada, acarretando imediatamente o seu fim. 
Com o exposto, a negatividade da presença do fenômeno jurídico em 
uma sociedade perfeita, com este diálogo teórico foi constatado ao 
contrário, ou seja, este estudo demonstrou que em qualquer sociedade 
a existência do direito é preponderantemente necessário. 

ABSTRACT

This article deals with the (in) existence of  the right in 
the perfect society: a theoretical dialogue. With the above aims to 
answer the following problem: the law exists in a perfect society? For 
we enter the universe of  the problem set as a general objective: to 
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investigate how the right presents itself  within a society considered 
perfect, and specific objectives: to identify the existence of  the right 
in a society considered perfect; understand how the law is presented 
in a society considered perfect; expose the elements that make up the 
existence of  the right in a perfect society. It is a theoretical research, 
with foundations in legal literature of  renowned authors to support 
the understanding of  the research problem. For both issues will be 
addressed in this paper as an ideal society and the existence of  the 
right; School of  Law; The social fact; Ubi societas, ibi jus (Where’s 
society, right there). It is a current research, and leads the student to 
understand the science of  law (in) existence of  law in society.

Keywords: Right. Perfect Society. Dialogue.
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SENTENÇAS
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Processo:  Nº. 380-60.2012.8.10.0127
1. Procedimento: Ação Civil Pública por Ato de 
Improbidade Administrativa, com pedido de liminar
Autor:  Ministério Público Estadual.
Promotora:  Dra. Samira Mercês dos Santos.
Réus:  Emanoel Carvalho.
  Emílio do Rego Carvalho.
  Emanoel Carvalho Filho.

S E N T E N Ç A

  MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, por seu 
órgão de execução oficiando perante a Promotoria de Justiça de São 
Luís Gonzaga do Maranhão, ajuizou a presente Ação Civil Pública por 
Ato de Improbidade Administrativa, com pedido de liminar, em face 
de EMANOEL CARVALHO, EMÍLIO DO REGO CARVALHO 
e EMANOEL CARVALHO FILHO, devidamente qualificados na 
inicial, objetivando responsabilizá-los pela prática de nepotismo, 
vedado pela Súmula Vinculante 13-STF.

  Segundo consta da peça de ingresso, o Primeiro 
Réu é prefeito municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão desde 
janeiro de 2009. Logo nos primeiros dias de seu mandato, nomeou o 
Segundo Réu como Procurador do Município e contratou o Terceiro 
Réu como Médico do Município nos anos de 2009, 2010 e 2011, e 
o nomeou como Secretário de Administração e Finanças no ano de 
2012. No entanto, prossegue a exordial, estes dois Réus seriam filhos 
do Prefeito.
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  Por essas nomeações, o Primeiro Réu estaria 
menosprezando todos os textos legais e jurisprudenciais pertinentes, 
máxime a Súmula Vinculante 13-STF, o art. 37 da Constituição 
Federal e a Lei Municipal n. 376/2006, todos proibindo, no âmbito 
da administração pública, a nomeação de cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa 
jurídica.

  Portanto, prossegue o Autor, aduzindo que os Réus 
teriam incorrido nas condutas dos arts. 10, VII, e 11, I, da Lei n. 
8429/92, sujeitando-se às punições respectivas. Além disso, na 
opinião do Autor, a conduta dos Réus teria acarretado prejuízo aos 
cofres municipais no importe de R$ 627.186,42, que seria a soma das 
remunerações percebidas pelo Segundo e pelo Terceiro Réus.

  De permeio, cita o Autor os dispositivos constitucionais 
e legais que fundamentam a pretensão esposada na inicial, bem como 
manifestação doutrinária que entende sustentar a tese apresentada.

  A título de tutela antecipada, com suporte nos arts. 
273 e 461 do CPC, o Autor pede provimento liminar, para que o 
Segundo e o Terceiro Réus sejam imediatamente exonerados pelo 
Primeiro Réu, sob pena de este responder por multa diária no importe 
de R$ 10.000,00

  Ao final, pediu o Autor que a petição fosse submetida 
ao rito do art. 17 da Lei 8.429/92 e, posteriormente, fossem os Réus 
citados para contestar a ação e para acompanhá-la até final sentença 
que os condene ao ressarcimento integral dos danos; à perda dos bens 
ou valores acrescidos aos seus patrimônios; à perda da função pública; 
à suspensão dos direitos políticos; à proibição de contratar com o 
poder público ou receber benefícios/incentivos fiscais ou creditícios, 
e pagamento de multa de 100 vezes a remuneração por ele recebida. 
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Além disso, pediu a notificação do Município de São Luís Gonzaga 
do Maranhão para contestar o pedido ou atuar ao lado do Ministério 
Público.

  Juntou documentos que, ao seu entender, comprovam 
a justiça de sua pretensão.

  
Atribuiu valor a causa no importe de R$ 627.186,42 

para efeitos fiscais.

  Os autos vieram-me conclusos.
  Eis a história relevante da marcha processual.
  Decido emitindo resposta estatal, observando o 
disposto no artigo 93, inciso IX da Carta Magna.

“Todos os julgados dos órgãos do Poder 
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas 
as decisões, sob pena de nulidade.
Em qualquer decisão do magistrado, que não 
seja despacho de mero expediente, devem ser 
explicitadas as razões de decidir, razões jurídicas 
que, para serem jurídicas, devem assentar-se no 
fato que entrou no convencimento do magistrado, 
o qual revestiu-se da roupagem de fato jurídico” 1  

- MOTIVAÇÃO -

  Em respeito à recomendação contida no Ofício 
Circular tombado sob o número 22/2011/CIRC-GCGJ, da 
Corregedoria Geral da Justiça, solicitando que seja dada imediata 
prioridade no desenvolvimento e julgamento das ações por ato 
de improbidade administrativa, ações civis públicas, ações 
populares e mandados de segurança, bem como a observância 
rigorosa dos procedimentos e prazos inscritos nos diplomas legais 
que disciplinam as citadas ações; e, verificando que a presente ação 

1 A questão das Liminares e o Procedimento do Direito, Calmon de Passos, p. 45.  
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encontra-se madura para exame terminativo, julgo-a.

  Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, com pedido de liminar, 
proposta pelo Ministério Público Estadual contra Emanoel Carvalho 
(prefeito municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão), Emílio do 
Rego Carvalho, (Procurador do Município) e Emanoel Carvalho Filho 
(Secretário Municipal de Administração e Finanças), acusando-os da 
prática de nepotismo.

  Sem maiores delongas, tem-se, in casu, situação de 
extinção liminar da demanda, arrimada no art. 17  da Lei 8.429/92, 
cuja obediência foi expressamente solicitada pelo Autor. 
Tal preceito legal dispõe, em seu §11, verdadeiro poder-dever ao 
magistrado, prevendo que “em qualquer fase do processo, reconhecida a 
inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento 
do mérito”, ao que se acrescenta o §8º, dispondo que o juiz, ainda na 
fase de admissibilidade prévia, “em decisão fundamentada, rejeitará a ação, 
se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação 
ou da inadequação da via eleita.”. O §6º, do mesmo dispositivo legal, a 
sua vez, impõe dever à parte autora, prevendo que que “a ação será 
instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da 
existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade 
de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive 
as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil”.

  Voltando os olhos à hipótese dos autos, constato que 
não há nem documentos e nem indícios suficientes sobre a ocorrência 
de atos de improbidade. Ao contrário, o livre convencimento motivado 
conduz à conclusão de que inexistem tais atos, sendo inadequada a 
propositura da ação.
  Os cargos de Secretário Municipal de Administração 
e Finanças e de Procurador Municipal, componentes do primeiro 
escalão do Poder Executivo nos Municípios,  são cargos de natureza 
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política, sendo inaplicável a vedação da Súmula Vinculante 13-STF. 
Por consequência, a nomeação de parentes para esses cargos, feita 
pelo Prefeito Municipal, também não ofende o art. 37 da Constituição 
Federal nem a Lei Municipal n. 376/2006, não configurando nenhum 
dos tipos de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 
10 e 11 da Lei 8.429/92.

  Essa é a orientação assentada no Eg. Tribunal de 
Justiça do Maranhão, conforme precedente relatado pelo Eminente 
Des. CLEONES CARVALHO CUNHA:

Constitucional. Ação civil pública. Cargos de 
Secretário Municipal. Natureza política. Nepotismo. 
Súmula Vinculante nº 13 do STF. Inaplicabilidade. 
Princípios constitucionais que regem a Administração 
Pública. Afronta. Não configuração. Provimento 
parcial. 
I – O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula 
Vinculante nº 13, igualmente, assentou que a 
nomeação de parentes para cargos políticos não 
configura afronta aos princípios constitucionais que 
regem a Administração Pública (art. 37, caput), tendo 
em vista sua natureza eminentemente política, não 
se subsumindo às hipóteses elencadas no verbete 
sumular. 
II – Sob essa ótica, não estariam açambarcados pela 
decisão recorrida, por não submetidos à vedação 
imposta pela Súmula Vinculante nº 13 do STF, 
as nomeações, por exemplo, para os cargos de 
Secretária Municipal de Administração e Finanças, o 
de Secretária Adjunta da Educação e o de Secretária 
Adjunta de Assistência Social, por se tratarem de 
cargos de natureza eminentemente política. 
III – Agravo parcialmente provido.
(TJMA – AI 016878/2011 – (107036/2011) – Rel. 
Des. Cleones Carvalho Cunha – DJe 11.10.2011)

  Idêntica é a orientação do SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL quanto à inaplicabilidade da Súmula Vinculante 13 para o 
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cargo em questão: 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA 
CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO 
DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE 
ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO 
DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA 
VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE 
AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. 
AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO 
FIRMADO NO JULGAMENTO DO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/
RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM 
DIREITO. 
1. Impossibilidade de submissão do reclamante, 
Secretário Estadual de Transporte, agente político, 
às hipóteses expressamente elencadas na Súmula 
Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza 
política. 
2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: 
RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
DJE 12.9.2008. 
3. Ocorrência da fumaça do bom direito. 
4. Ausência de sentido em relação às alegações 
externadas pelo agravante quanto à conduta do 
prolator da decisão ora agravada. 
5. Existência de equívoco lamentável, ante a 
impossibilidade lógica de uma decisão devidamente 
assinada por Ministro desta Casa ter sido enviada, 
por fac-símile, ao advogado do reclamante, em data 
anterior à sua própria assinatura. 
6. Agravo regimental improvido. 
(Rcl 6650 MC-AgR / PR, Relatora  Ministra ELLEN 
GRACIE, DJe 21-11-2008, in RTJ 208-02/491)

  
Roma locuta, causa finita, ensinam os antigos.

  No que toca à Contratação do Terceiro Réu, 
EMANOEL CARVALHO FILHO, como Médico do Município em 
que seu pai, Primeiro Réu, EMANOEL CARVALHO, é prefeito, 
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durante os anos de 2009, 2010 e 2011, as alegações da inicial apontam 
no sentido de que tal conduta não configurou ato de improbidade 
administrativa.

  Em primeiro lugar, o só fato da contratação 
eventualmente irregular de servidor, acompanhada da percepção da 
respectiva remuneração, só se enquadra nas hipóteses do art. 10 da 
Lei 8.429/92 (atos de improbidade que causam lesão ao erário), se não 
tiver havido a prestação dos serviços contratados, como contrapartida 
aos vencimentos percebidos. Caso contrário, isto é, entendendo-se 
que o pagamento dos vencimentos causa prejuízo ao erário mesmo 
à vista do serviço feito, estar-se-á permitindo o enriquecimento sem 
causa do próprio Ente público, que se utilizou da força de trabalho 
do empregado durante o período em que durou a relação contratual, 
e não poderá devolver ao laborista essa força despendida.

  No caso dos autos, não há na inicial qualquer alegação 
fática no sentido de que, durante os anos de 2009, 2010 e 2011, o Réu 
EMANOEL CARVALHO FILHO tenha recebido remuneração sem 
trabalhar, de modo que o comportamento sob exame só poderia ser 
analisado, em tese, à luz do art. 11 da Lei 8.429/92, na quadra de atos 
de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 
administração pública sem causar dano ao erário.

  Porém, a configuração do precitado art. 11 da Lei de 
Improbidade Administrativa exige dolo, isto é, a vontade e intenção 
do gestor – in casu, o Primeiro Réu – em atentar contra os princípios da 
administração pertinentes, não se admitindo punição pela modalidade 
culposa.

  Sobre a impropriedade da devolução de rendimentos 
recebidos pelos servidores contratados irregularmente, bem assim 
sobre a necessidade de existência do elemento doloso em tais 
contratações para que se caracterize a hipótese do art. 11 da Lei n. 
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8.429/92, assim se posiciona o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
CONTRATAÇÃO IRREGULAR. ART. 11 DA LEI 
N. 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DOLOSO. 
NECESSIDADE. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
1. Pacificou-se nesta Corte Superior entendimento 
segundo o qual o enquadramento de condutas no 
art. 11 da Lei n. 8.429/92 requer a constatação 
do elemento subjetivo doloso do agente, em sua 
modalidade genérica. Precedente.
2. Hipótese em que o acórdão de origem entende que 
houve violação a princípios administrativos, porém 
sem o intuito de frustrar a licitude do concurso 
público, atribuindo uma menor gravidade ao ato, 
classificando-o como mera irregularidade.
3. Com base no conjunto fático-probatório carreado 
aos autos inexiste dolo ou má-fé na contratação 
efetuada, tendo sido prestada, inclusive, o serviço para 
o qual foi realizada a contratação impugnada.
4. Registre-se que esta Corte Superior possui 
entendimento pacífico no sentido de que, nos casos 
de contratação de servidores públicos sem concurso 
público, em razão da efetiva contraprestação em 
serviços pelos vencimentos recebidos, mesmo 
configurada em tese a improbidade administrativa, 
é indevida a devolução dos valores havidos pelos 
beneficiários, a fim de evitar o enriquecimento sem 
causa do Poder Público.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 914530-MG, 2ª Turma, Rel. Min. MAURO 
CAMPBELL MARQUES, j. 02/09/2010, DJe 
04/10/2010)

  Debruçando-me novamente sobre a exordial, percebo 
que sua narrativa fática não encerra qualquer conduta dolosa, nem 
de má-fé do Primeiro Réu aquando da contratação do Terceiro Réu 
como médico. Ao contrário, o Ministério Público, ora Autor, afirma 
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expressamente que o Primeiro Réu, na qualidade de prefeito, tratou 
imediatamente de demitir o Terceiro Réu da função de médico, tão 
logo recebeu a Recomendação n. 011/2011, da Promotoria de Justiça 
de São Luiz Gonzaga do Maranhão, que o orientava nesse sentido, e 
o nomeou para o cargo político de Secretário Municipal – não vedado 
pela Súmula Vinculante 13-STF.

  O comportamento narrado pelo Autor é típico do 
administrador inábil e porventura desastrado, mas não daquele 
desonesto e de má-fé – alvo das sanções por improbidade 
administrativa. Revela, antes, a falta de conhecimento minucioso sobre 
os limites das contratações, mas não a vontade livre e consciente de 
contrariar os princípios da administração pública.

  Em tal perspectiva, não se afigura o ato de improbidade 
administrativa, conforme iterativa jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ART. 10, CAPUT, DA LEI 
8.429/92. CONTRATAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO 
NOTÓRIA.     AUSÊNCIA DE DANO AO 
ERÁRIO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO 
DOS DEMANDADOS. MÁ-FÉ. ELEMENTO 
SUBJETIVO. ESSENCIAL À CARACTERIZAÇÃO 
DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
1. O caráter sancionador da Lei 8.429/92 é aplicável 
aos agentes públicos que, por ação ou omissão, violem 
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, 
lealdade às instituições e notadamente: (a) importem 
em enriquecimento ilícito (art. 9º); (b) causem 
prejuízo ao erário público (art. 10); (c) atentem 
contra os princípios da Administração Pública (art. 
11) compreendida nesse tópico a lesão à moralidade 
administrativa.
2. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato 
ilegal e ímprobo e a ilegalidade só adquire o status de 
improbidade quando a conduta antijurídica fere os 
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princípios constitucionais da Administração Pública 
coadjuvados pela má-intenção do administrador.
3. A improbidade administrativa está associada à noção 
de desonestidade, de má-fé do agente público, do que 
decorre a conclusão de que somente em hipóteses 
excepcionais, por força de inequívoca disposição legal, 
é que se admite a sua configuração por ato culposo 
(artigo 10, da Lei 8.429/92).
4. O elemento subjetivo é essencial à caracterização 
da improbidade administrativa, sendo certo, ainda, 
que a tipificação da lesão ao patrimônio público 
(art. 10, caput, da Lei 8429/92) exige a prova de sua 
ocorrência, mercê da impossibilidade de condenação 
ao ressarcimento ao erário de dano hipotético ou 
presumido. Precedentes do STJ: REsp 805.080/
SP, PRIMEIRA TURMA, DJe 06/08/2009; REsp 
939142/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/04/2008; 
REsp 678.115/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ 
29/11/2007; REsp 285.305/DF, PRIMEIRA 
TURMA; DJ 13/12/2007; e REsp 714.935/PR, 
SEGUNDA TURMA, DJ 08/05/2006.
5. A justificativa da especialização notória, in casu, é 
matéria fática. deveras, ainda assim, resultou ausente 
no decisum a afirmação do elemento subjetivo.
6. É que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
examinado as condutas supostamente imputadas aso 
demandados, concluiu objetivamente pela prática de 
ato de improbidade administrativa (art. 10, inciso VIII, 
da Lei 8.429/93), ensejador do dever de ressarcimento 
ao erário, mantendo incólume a condenação imposta 
pelo Juízo Singular, consoante se colhe do excerto do 
voto condutor do acórdão recorrido. “A r. sentença 
de fls. 934/952 deu pela procedência de ação civil 
pública, que condenou ambos os apelantes pela 
prática de ato de
improbidade administrativa, consistente em 
contratação sem prévia licitação de empresa de 
consultoria financeira e orçamentária Fausto e S/ 
Associados por parte da Prefeitura Municipal de 
Campos do Jordão, através de seu Prefeito João Paulo 
Ismael, ao argumento de que se tratava de prestadora de 
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serviços notoriamente especializada, o que dispensaria 
a realização do procedimento correspondente, de 
acordo com o artigo 25 inciso III da Lei n° 8.666/93, 
combinando com o artigo 13 inciso I do mesmo 
texto legal. Houve condenação do Prefeito à perda 
de função pública, caso estivesse exercendo-a ao 
tempo do trânsito em julgado, suspensão de seus 
direitos políticos por cinco anos, além de restar 
obrigado ao recolhimento de multa civil igual a duas 
vezes o valor do dano estimado, reversível ao Fundo 
de Reparação de Direitos Difusos Lesados, além de 
ficar proibido de contratar com o Poder Público ou 
dele receber benefícios crediticios ou fiscais, direta 
ou indiretamente, ainda que por interposta pessoa 
jurídica da qual fosse sócio majoritário pelo tempo de 
cinco anos. Quanto à empresa Fausto e S/ Associados 
Ltda., representada por Fausto ítalo Minciotti, impôs-
se~lhe o pagamento de multa civil igual a duas vezes 
o valor do dano, proibição de contratar com o Poder 
Público ou dele receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente através 
de pessoa jurídica da qual fosse sócia majoritária, pelo 
prazo de cinco anos, afora a sucumbência imposta a 
ambos os apelantes, unicamente quanto ao valor das 
custas processuais.
7. In casu, a ausência de má-fé dos demandados 
(elemento subjetivo) coadjuvada pela inexistência 
de dano ao patrimônio público, uma vez que o 
pagamento da quantia de R$ 49.820,08 (quarenta e 
nove mil, oitocentos e vinte reais, oito centavos) se deu 
à luz da efetiva prestação dos serviços pela empresa 
contratada (fl. 947), revelando error in judicando a 
analise do ilícito apenas sob o ângulo objetivo.
8. Dessarte, a natureza dos serviços exigidos, máxime 
em pequenos municípios, indicam, no plano da 
presunção juris tantum que a especialização seria 
notória, não obstante o julgamento realizado sem a 
realização das provas requeridas pela parte demandada.
9. As sanções da improbidade administrativa 
reclamam a exegese das regras insertas no art. 11 da 
Lei 8.429/92, considerada a gravidade das sanções e 
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restrições impostas ao agente público, e sua aplicação 
deve se realizada com ponderação, máxime porque 
uma interpretação ampliativa poderá acoimar de 
ímprobas condutas meramente irregulares.
10. Recurso Especial provido.
(REsp 1038777 / SP, 1ª Turma, Relator Ministro 
LUIZ FUX, DJe 16/03/2011)

- Dispositivo sentencial -

  DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 
autos consta, gizadas estas razões decidir, firmado procedimentalmente 
no art. 267, I, do CPC, combinado com o art. 17, §§ 6º, 8º e 11 da 
Lei 8429/92, INDEFIRO LIMINARMENTE a inicial e JULGO 
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
Sem custas nem honorários advocatícios.

  Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 
e arquive-se, observando-se as cautelas estilares. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

 São Luís Gonzaga do Maranhão, em 23 de abril de 2012.

Marco Aurélio Barrêto Marques
Juiz de Direito da Comarca de São Luís Gonzaga do Maranhão

(Respondendo)



288 Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

Processo 1876-16.2010.8.10.0024
Ação Penal
Autor: Ministério Público Estadual
Réu:  E. F. N.

- SENTENÇA -

EMENTA: Art.216-A, §2º, CP. Assédio sexual. Imprescindibilidade 
da existência de relação de trabalho subordinante. Art.244-A do ECA. Revogação tácita 
pelo art.218-B ,§2º, I,CP, introduzido pela Lei 12.015/09. A nova figura equiparada 
não tem aplicação retroativa. Novatio legis in pejus, nos casos de menores já corrompidos. 
Art.218,CP, com a redação dada pela Lei 12.015/09. Expressa revogação do crime de 
corrupção de menores. Ultra-atividade da norma revogada nos casos envolvendo menores 
não corrompidos, em situação de prostituição. Ar.217-A, CP. Estupro de vulnerável. 
O requisito da idade como critério objetivo. A violência, presumida ou absoluta, não é 
elemento do tipo. Reiteração criminosa. STF. Crimes da mesma espécie reporta ao mesmo 
tipo penal. Circunstância de tempo: prazo superior a trinta dias entre um evento e outro 
não induz continuidade delitiva.

Vistos etc.

E. F. N., brasileiro, casado, natural de Paulo Afonso/
BA,... residente em Bacabal, foi denunciado pela Ministério Público 
Estadual pela prática dos crimes capitulados no art.244-A da Lei 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), 217-A, 216-A, §2º, 
213, §1º, 218-B, §2º, inc.I e 233, c/c art.69 e 71, todos do Código 
Penal, combinado ainda com o art.1º, inciso VI da Lei 8072/90.

Narra a denúncia que foi instaurado no âmbito da 
4ª.Promotoria de Justiça de Bacabal, procedimento investigatório 
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com a finalidade de apurar denúncias de crimes de abuso e exploração 
sexual de crianças e adolescentes da rede municipal e estadual de 
ensino nesta cidade, atribuídas ao professor de língua inglesa E. F. 
N... Providenciada a quebra de sigilo telefônico e um investigador... 
passou a monitorar a rotina do réu, com seus sucessivos e freqüentes 
encontros com meninas de menor idade... foi afinal preso o réu por 
volta das 18:30 horas do dia 11 de agosto de 2010...

De posse dos dados de interceptações telefônicas, e com 
a prisão do réu, várias vítimas de abuso e exploração sexual deste 
procuraram o Ministério Público para relatar, com riqueza de detalhes, 
o que de há muito já era do conhecimento do sociedade bacabalense, 
ou seja, que o réu, de forma continuada, praticava atos atentatórios 
à liberdade e à dignidade sexual de menores, aproveitando-se de sua 
situação de professor e da pouca idade e inexperiência das vítimas 
para molestá-las com promessas de recompensa.

Com a denúncia vieram, dentre outros documentos,...
Recebida a denúncia etc... alegações finais do Ministério 

Público às fls.668/680, nas quais: a) pede a exclusão da capitulação 
dos crimes dos arts.233 e 218-B, §2º, inciso I, ambos do Código 
Penal, o primeiro em vista do princípio da consunção e o segundo por 
configurar um bis in idem em relação ao crime do art.244-A do ECA; 
b) pede a condenação do réu nas penas dos arts. 244-A do ECA, e 
217-A, 216-A, § 2º, 213, §1º, na forma dos artigos 69 e 71, todos 
do Código Penal, todos combinados com o art.1º, inciso VI da Lei 
8.072/90. Alegações finais da defesa às fls.716/726, nas quais: a)...; 
b)...; c) se propõe que o acusado não cometeu o crime do art.244-A do 
ECA, porquanto não é prostituidor, mas cliente da prostituição; não 
cometeu o crime do art.217-A do CP, posto que as vítimas somente 
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se apresentam vulneráveis do ponto de vista cronológico, dado que 
nenhuma era virgem ao tempo dos encontros sexuais com o réu.

Relatados.

1.Adequação das diversas condutas aos dispositivos penais 
invocados na denúncia

1.a. O artigo 233 do Código Penal

Na denúncia, imputa-se ao réu a prática do crime do artigo 
233, que penaliza a prática de ato obsceno em lugar público, ou aberto 
ou exposto ao público. Todavia, não há nos autos, nem assim descreve 
a peça acusatória, a evidência de que o réu tenha praticado ato obsceno 
nas condições exigidas na norma penal, tanto que o próprio órgão 
acusador pede a exclusão desse crime do rol daqueles imputados ao 
réu na denúncia, embora o faça por diversa alegação, a da aplicação 
do princípio da consunção, ou absorção. Da minha parte, entendo 
inaplicável o artigo 233 a qualquer 1das condutas do réu narradas 
na inicial, ou que vieram a ser apuradas na instrução, simplesmente 
porque são atípicas em relação à norma penal incriminadora.

1.b. O artigo 213, § 1º, do Código Penal

Diz referido artigo constituir crime constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou 
permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.

Da redação do caput não se infere a tipicidade de qualquer 
1 Disponível em <http:jus.com.br/revista/texto/13346> acesso em: 09.11.2011
² Disponível em <http:jus.com.br./revista/texto/17370> acesso em: 01.11.2011
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das condutas do réu, pois não obteve os favores sexuais das vítimas 
mediante violência ou grave ameaça, isso está claro nos autos.

Conquanto o seu parágrafo primeiro preveja qualificação 
do crime se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, fato é que 
simples ou qualificado, o estupro previsto no 213 tem na violência ou 
na grave ameaça elemento integrativo do tipo penal.

1.c. O artigo 216-A, § 2º, do Código Penal

Esse artigo criminaliza o comportamento de constranger 
alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou 
ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

A denúncia imputa ao réu a conduta incriminada em relação 
às vítimas R F S e C M P D, uma vez que prevaleceu-se de sua condição 
de professor, detentor, portanto, de cargo de ascendência em relação a 
elas, para constrangê-las a com ele manter relações sexuais ou praticar 
atos libidinosos, figura penal denominada de assédio sexual.

A pena é aumentada até um terço se a vítima é menor de 
dezoito anos (§2º).

O assédio sexual pode ter conseqüências civis, 
administrativas, trabalhistas e penais, podendo ocorrer entre pai e 
filho, médico e paciente, professor e aluno, religioso e fiel. Contam-se 
entre as conseqüências civis a indenização por dano moral, perda do 
pátrio poder, cassação de registro profissional. No âmbito trabalhista e 
administrativo, penalidades previstas no estatuto da empresa, do órgão 
público ou, de modo geral, na legislação correlata. No âmbito penal, 
o assédio sexual pode configurar diversas condutas incriminadas, a 
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exemplo dos crimes de injúria, ato obsceno, constrangimento ilegal ou 
mesmo da figura específica do art.216-A.

Todavia, para se estabelecer a configuração do crime 
específico de “assédio sexual” previsto no art.216-A é preciso, 
conforme já amplamente discutido e admitido pela doutrina e 
jurisprudência, que o constrangimento decorra das relações de 
trabalho ou de emprego ou função pública, em outras palavras, de 
relações laborais em que a hierarquia ou a ascendência do sujeito ativo 
sejam determinantes para o sucesso da obtenção da vantagem ou 
favorecimento sexual, numa relação de subordinação.

No caso destes autos, a relação de ascendência existia, 
obviamente, em função do cargo público que o réu ocupava, de 
professor em escola pública, e certamente essa ascendência facilitava a 
eficácia do constrangimento para gerar favores sexuais de suas alunas, 
mas falta elemento essencial à integração do tipo, que é a existência 
de relação de trabalho subordinante (privado – CLT, ou público – 
estatutário) entre os sujeitos ativo e passivo.

Essa interpretação se torna inquestionável quando se 
sabe que o parágrafo único do art.216-A, trazido pela Lei nº 10.224, 
de 15 de maio de 2001, trazia um parágrafo único, vetado pelo 
Presidente da República, cujo objetivo era o de alargar a abrangência 
da proteção jurídica à liberdade sexual, penalizando a conduta dos 
que se aproveitassem, não só das relações de emprego, mas também 
das relações domésticas e de coabitação ou hospitalidade, bem como  
abusando ou violando dever inerente a ofício ou ministério.

O veto presidencial impediu que se possa reconhecer fora 
da relação subordinante de trabalho, emprego ou função pública, a 
realização do tipo penal do art.216-A, ficando fora da tipificação penal 
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de assédio sexual o constrangimento de natureza sexual no âmbito da 
família, da escola, da igreja, ou ainda no âmbito das relações entre o 
contratante e o prestador autônomo de serviços.

1.d. O artigo 244-A do ECA, em face do art.218-B, § 2º, inciso I, 
do Código Penal

A Lei 12.015/09 operou a revogação tácita do art.244-A do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 2º, § 1º, 
da Lei de Introdução ao Código Civil, ao dispor inteiramente sobre 
a matéria objeto da citada regra do Estatuto, acrescentando detalhes 
que a tornaram mais abrangente, havendo continuidade normativo-
típica, uma vez que a prostituição ou exploração sexual de menores de 
18 anos não foi descriminalizada, mas mudou do ECA para o Código 
Penal, sem solução de continuidade.

Com efeito, o revogado art.244-A do ECA dispunha ser 
crime submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração 
sexual, incorrendo nas mesmas penas o proprietário, gerente ou 
responsável pelo local em que se verifique.

Por sua vez, estabelece o art.218-B (caput), introduzido 
pela Lei 12.015/09, que é crime submeter, induzir ou atrair à 
prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 
18 anos (bem como os que, por enfermidade ou deficiência mental, 
não tem o necessário discernimento para a prática do ato) facilitá-
la, impedir ou dificultar que a abandone, acrescentando que incorre 
nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com 
alguém menor de 18 e maior de 14 na situação descrita no caput (§ 2º, inciso I) e 
o proprietário, gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem 
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as práticas referidas no caput (§ 2º, inciso II). Sendo a vítima menor de 
14 anos o crime passa a ser o do artigo 217-A – estupro de vulnerável, 
nesse caso, não importando se o menor está ou não em situação de 
exploração sexual ou prostituição.

O artigo 244-A não alcançava o agente que praticava 
conjunção carnal ou outro ato libidinoso com o menor, mas somente 
o intermediário que o submetia à prostituição. Por esta razão, o 
art.218-B, no seu § 2º, inciso I, passou a prever que equipara-se ao 
explorador aquele que pratica o ato sexual com o menor.

A nova figura equiparada do art.218-B, § 2º, inciso I, não 
tem aplicação retroativa, tornando importante a delimitação temporal das 
condutas delituosas imputadas ao réu. 

Isto porque, antes da Lei 12.015/09, a prática de conjunção 
carnal ou outros atos libidinosos com menores entre 14 e 18 anos, 
configurava o extinto crime de “corrupção de menores”, outrora 
previsto no artigo 218,CP. 

Se tal fato ocorresse em situação de prostituição, sendo o menor 
já corrompido, não havia crime, segundo entendimento predominante (a 
exemplo, STJ, RE 820.018-MS, Rel.Min. Arnaldo Esteves Lima, DJE 
15.6.2009). 

Se o fato se desse em situação de prostituição ou não, mas 
com menor ainda não corrompido, havia o crime de corrupção de 
menores. 

Considerando ambas as hipóteses, conclui-se que o novo 
dispositivo não pode retroagir por tratar-se de novatio legis in pejus nos 
casos de menores já corrompidos. 

Quanto aos casos de menores não corrompidos, deve-se 
distinguir os casos de prostituição, ou de exploração sexual, dos casos 
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de relações sexuais mantidas no convívio social normal. 
No primeiro caso, quando o menor já era corrompido, 

não havia crime e o novo dispositivo, ao não falar de corrupção, mas 
apenas descrever a conduta de manter relação sexual com o menor 
prostituído ou explorado, passa a incriminar fato antes considerado atípico, 
impossibilitando a retroação. 

No segundo caso, não se tratando de menores já 
corrompidos, há que distinguir duas situações: a) se o agente pratica 
atos sexuais com menor entre 14 e 18 anos, sem violência ou grave 
ameaça, e fora de situação de prostituição, trata-se de fato atípico, devido à 
revogação da norma que constituía o crime de corrupção de menores 
(art.218,CP, cuja redação atual é a seguinte: “induzir alguém menor de 
14 anos a satisfazer a lascívia de outrem”). 

A Lei 12.015/09 operou, neste caso, abolitio criminis, 
alcançando fatos pretéritos; b) se o agente pratica atos libidinosos com 
menor entre 14 e 18 anos em situação de prostituição ou exploração 
sexual, há crime, nos termos do art.218-B, § 2º, I, CP, mas somente a 
partir da vigência da lei.

Mas isso não esgota a questão. É preciso reconhecer que, 
embora tenha se operado a revogação expressa do crime de corrupção 
de menores, no caso de menores não corrompidos em situação de 
prostituição o antigo art.218 poderá ter aplicação ultra-ativa. 

Nesse caso, entende-se que a nova legislação operou 
continuidade normativo típica: manter relação sexual com menor, não 
corrompido, entre 14 e 18 anos, em situação de prostituição era crime 
de corrupção de menores. Segue como crime nos termos do art.218-B, 
§ 2º, inciso I, agora dispensando o requisito da não existência de 
prévia corrupção; ou seja, se a conduta não deixou de ser criminosa, 
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o novo tipo penal pune de forma mais drástica, razão porque o novo 
dispositivo é impedido de retroagir, respondendo o agente pelo antigo 
crime de corrupção de menores. 

Para os casos anteriores à vigência da Lei 12.015/09, aplica-
se normalmente o artigo 218-B, § 2º, I, inclusive agora independentemente 
da análise quanto à corrupção ou não do menor vítima.

De todo o exposto, concluo: a) o art.244-A do ECA foi 
tacitamente revogado pelo art.218-B, § 2º, I,CP; b) o art.244-A não 
alcançava o agente que mantinha relação sexual ou outro ato libidinoso 
com a vítima menor de 18 e maior de 14 anos de idade, mas apenas o 
explorador sexual (gênero do qual é espécime a prostituição), segundo 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça; c) a figura penal que se 
adequava à hipótese era a do artigo 218 com sua redação anterior à Lei 
12.015/2009, qual seja, corrupção de menores, desde que o menor já 
não fosse corrompido; d) essa norma penal tem ultra-atividade, dada 
a continuidade normativo típica, deslocada que foi para o art.218-B, 
§ 2º, I, o qual não tem efeitos retroativos posto que constitui novatio 
legis  in pejus.

Assim alinhavadas as questões teóricas, voltemos aos autos.

2. Exame da Prova - Panorâmica

Como consta na denúncia, o réu tinha um comportamento 
voltado para a prática rotineira, quase cotidiana, e que vinha de muitos 
anos, de relacionar-se sexualmente com menores de 18 anos, conforme 
se vê dos depoimentos das testemunhas abaixo:. L..., ex-Secretária de 
Educação do Município (fls.623) “que das vezes em que recebeu devoluções 
do professor E., da parte de diretores de escola, apenas a última referia-se a assédio 
sexual de alunas...durante esse tempo que dirigiu a secretaria ouvia comentários de que o réu 
assediava sexualmente menores, isto se ouve em praça pública em Bacabal...que a partir do 
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ano de 2005 a depoente passou a ouvir comentários mais enfáticos e freqüentes 
sobre o réu assediar menores sexualmente...”. R..., professora (fls.624): “...
na época uma mãe de uma aluna de nome C., então com 13 anos estava sendo 
assediada (a aluna) pelo professor E., o qual tinha lhe dado seu número de celular 
dizendo que ligasse para ele... a cidade inteira sabe que o professor E. tem o habito de sair 
com menores de idade, isso é do conhecimento público;...como já se sabia disso o professor 
foi monitorado a partir de sua chegada na escola e ao receber a primeira reclamação 
da mãe de uma aluna trataram de devolvê-lo a Secretaria de Educação; tem muitos 
anos que se ouve falar que o réu tem preferências por garotas menores de idade...” . M..., mãe 
(fls.625): “...é mãe de M S da S B que, então com 16 anos de idade, começou a chegar 
em casa com o professor E. de carona em seu carro...depois acabou confessando que estava tendo 
relações sexuais com ele...certa vez viu E. com uma menina bem novinha dentro do carro, numa 
rua próximo a escola Roseana Sarney... na ocasião disse para ele “para com isso 
rapaz, isto ainda vai te dar problema”, ao que ele respondeu “só se a senhora for 
contar”...” . M..., mãe (fls.626): “...é mãe de A M...só descobriu que A M tinha 
uma relação com E quando ela engravidou, morava com a avó materna, ela tinha uns 
16 anos quando engravidou; nessa época ela já era viciada em drogas...a depoente ficou 
profundamente decepcionada com a atitude de E., pois nunca imaginou que ele 
teria coragem de seduzir sua filha...”. M..., professora (fls.627) “...há 20 anos que 
a depoente ouve comentários sobre a preferência sexual de E. por garotas de menor idade e a fama 
de seduzi-las; no dia da prisão de E. alguém que se disse mãe de uma aluna da escola 
ligou e perguntou que providências a escola ia tomar contra ele, pois havia seduzido 
uma filha sua...”. S..., professora (fls.628): “Que conhece E. há muitos anos; que 
soube que na Escola onde atualmente é gestora...um grupo de pais fez um abaixo assinado 
para requerer que o professor E. não lecionasse na escola por conta de comentários de que 
ele seduzia menores para usá-las sexualmente...” 

O réu tinha preferência por meninas bem novas e virgens; 
esporadicamente, relacionava-se com maiores de idade, mas sempre 
acompanhados de outras mais jovens. Essa prática é revelada com 
detalhes nos depoimentos das vítimas e no próprio interrogatório 
do réu, onde desfilam os nomes de dezenas de garotas, a grande 
maioria menor de 18 anos. Registre-se que o réu é pai de três filhos 
fora do casamento, gerados quando as mulheres tinham idade inferior 
a 18 anos... Consta, ainda, dois registros documentais do serviço 
de disque-denúncia...Ainda como prova documental... A quebra de 
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sigilo telefônico do réu, cujo relatório de transcrições encontra-se às 
fls.358/387, revela dezenas de ligações para encontros sexuais, muitas delas com 
menção a meninas novinhas, novatas, permeadas por acertos de pagamentos em 
dinheiro, ou oferta de celulares. São interlocutores ou são mencionados 
nas ligações os nomes de... e outras não identificadas, referidas por 
outras garotas mediante características físicas, sempre dentro de um 
padrão de faixa etária e de estrutura física: meninas novas (fls.365) 
e magras (fls.375). Algumas ligações sugerem a busca por garotas 
virgens, a exemplo da interceptação de fls.377.

3. Exame da prova - Condutas Individualizadas

Vista a prova de um ponto de vista panorâmico, é o caso 
de individualizar as condutas do réu. Adotarei a baliza de considerar 
apenas os depoimentos das vítimas (além das demais testemunhas) em 
juízo, desconsiderando os depoimentos das demais vítimas que foram 
ouvidas apenas pelo Ministério Público, mas que não foram arroladas 
na denúncia ou que não compareceram em juízo, seja porque ausente 
o contraditório, seja porque não se pode olvidar que o Ministério 
Público é parte na ação penal.

3.1 Da tipicidade da conduta em relação à vítima J R S

Ouvida às fls.613, disse: “...tem 15 anos; dois meses antes de E. ser 
preso conheceu-o através de uma amiga de nome N, era uma quinta-feira à noite, 
em frente ao hospital Laura Vasconcelos, a depoente, sua amiga N e D, a quem 
não conhecia, entraram no carro de E. e foram para o motel denominado Refugius, 
nesta cidade, nessa mesma noite teve relações sexuais com E...a depoente não era virgem...
antes de entrar no quarto a depoente recebeu R$120,00...também esteve num motel 
com E. e uma garota de nome M, que tinha 16 anos e somente ela ficou com E., 
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nesse dia R$50,00...o pagamento foi por ter acompanhado M...ao que sabe todas as 
meninas saiam com ele por dinheiro...”. O próprio acusado, em seu depoimento 
perante a autoridade policial, reconheceu ser cliente da prostituição 
de várias garotas de menor idade, ao dizer que “o valor pago para sair 
com as menores é em torno de R$50,00 (cinqüenta reais) até R$100,00 (cem reais)”, 
e em seu interrogatório na fase judicial, admitiu conhecer J e que 
foi preso numa situação em que estava a lhe oferecer encontro com 
uma prima, segundo diz, de 18 anos. Admitiu mais que “ ...quanto a 
F conheceu-a  por ocasião da Expoaba...nessa mesma noite foram a um motel...
lembra de ter dado algum dinheiro para ela...admite que sempre dá dinheiro com (sic) as 
garotas com quem sai, mas não é nada acertado, elas sempre pedem algum dinheiro e 
ele dá... reafirma que as meninas com quem saia sempre lhe pediam dinheiro e às 
vezes nem dava... “ (fls.651/653). Outras vítimas dão notícia de que J saía 
com E., ao contrário do que este afirma, a exemplo da vítima E, em 
seu depoimento de fls.642: “...que conhece J, além de E. ela ficava com outros 
homens...”.

J nasceu em 20.05.1995, conforme documento de fls.171 e 
esteve com o réu dois meses antes deste ser preso, o que ocorreu em 
11.08.2010; os fatos se passaram, portanto, após a entrada em vigor da 
Lei 12.015, o que ocorreu com sua publicação em 07.08.2009, e tinha 
J, então, 15 anos.

Diz o art.218-B, § 2º, inciso I, CP, que quem pratica 
conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 
e maior de 14 anos na situação descrita no caput, ou seja, na situação 
de submissão, indução, atração, ou facilitação de menor de 18 anos 
à prostituição ou outra forma de exploração sexual, é equiparado ao 
que submete, induz, atrai, facilita, ou que impede ou dificulta que a 
abandone.

É bem o caso em relação à vítima J, tendo a conduta do 
réu em relação a ela preenchido todos os elementos do tipo penal, 
começando pela faixa etária (maior de 14 e menor de 18 anos) do 
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sujeito passivo, a ação de praticar relação sexual, e em situação de 
submetê-la, induzi-la e atrai-la à prostituição, o que se revela pela 
circunstância do pagamento, em dinheiro, à vítima, tanto após ter 
praticado relação sexual (quando do primeiro encontro), quanto após 
ter acompanhado uma outra garota ao motel.

O dispositivo em comento, como visto, alcança o agente 
que pratica a prostituição com menor de 18 e maior de 14 anos, ele 
próprio o cliente dessa prostituição, o que se configura pelo pagamento 
em troca de favores sexuais.

Registre-se que, às fls.26, consta termo de representação 
em que a mãe de J autoriza a instauração da persecução penal contra o 
réu, afastando toda dúvida sobre eventual ilegitimidade do Ministério 
Público para a ação penal.

3.2 A tipicidade da conduta em relação á vitima E A de M F

Segundo o seu depoimento, ao qual também empresto 
verossimilhança no contexto geral da prova, às fls.642:“...tem 17 
anos conhece E. há cinco anos...mas somente este ano saiu com ele...a depoente 
concordou em ter relações sexuais e recebeu R$80,00, N também teve relações com 
E. e recebeu R$50,00...D costuma arrumar meninas para E. e para outros homens, 
recebendo R$100,00 para isso...” Por sua vez, o réu admite conhecer e ter 
tido relações sexuais com E, e de ter pago por seus favores sexuais:“...
conhece E...lembra-se de ter tido relações sexuais com ela...reafirma que as meninas 
com quem saiam (sic) sempre lhe pediam dinheiro e às vezes nem dava...”.

Contudo, E completou 18 anos em 12 de maio de 2010, 
conforme certidão de nascimento de fls.183 e, segundo seu depoimento, 
saiu com o réu no ano de  2010, em data imprecisa, certamente antes 
da prisão dele, ocorrida em 11 de agosto de 2010, mas não se pode 
dizer, com a necessária certeza que se exige no processo penal, se 
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com ele praticou sexo entre janeiro e 11 de maio de 2010, véspera de 
completar 18 anos, ou se o fez no intervalo entre 12 de maio, quando 
já tinha 18 anos e a prisão do réu em 11 de agosto de 2010.

Cliente de pessoa que tem mais de 18 anos e se prostitui 
não comete crime algum, segundo nossa legislação penal.

Na dúvida, absolvo o réu quanto a esta imputação.

3.3 A tipicidade da conduta em relação à vítima K de M F

Segundo a vítima K, em seu depoimento de fls.641, ao 
qual empresto verossimilhança no contexto da prova:“que tem 16 
anos e conheceu E. no ano passado...no dia sairam a depoente a sua irmã E e 
N... dia combinado foram as três com E. para o motel Mangueirão que lá todas 
mantiveram relação sexual com ele...nessa ocasião E. pagou R$50,00 para cada uma 
das meninas...na época tanto a sua irmã E quanto N eram menores de idade...numa 
outra oportunidade a depoente sua irmã e N tornaram a ir para o motel com E. que 
dessa vez foi no Refugius que E. manteve relação sexual apenas com E e N, pois 
não tinha dinheiro suficiente para pagar também a depoente...E. tornou a dar R$50,00 para 
as outras meninas e apenas R$20,00 para a depoente, pois ela não tinha mantido 
relação sexual...já sabia que ia receber R$50,00 para sair com E., ele entregava o 
dinheiro depois que ficava com elas.” O réu admite conhecer K e com ela ter 
tido relações sexuais nas circunstâncias em que ela narrou (fls.652):“...
lembra-se agora de conhecer K, através de N teve relações sexuais com ela, saiu 
com ela, a irmã E e N, foram para o motel, como sempre, K tem 16 anos...que 
freqüentava o motel Mangueirão e o motel Refugius...”

K nasceu em 16.10.1994, conforme documento de fls.188 
e diz ter conhecido o réu no ano de 2009, quando tinha 14 ou 15 anos 
(se o conheceu após 15 de outubro daquele ano); de todo modo, não 
era menor de 14 anos nem maior de 18. 

Mas a data precisa (mês e ano) em que praticou relações 
sexuais com E. importa para saber se o crime que praticou é o do 
art.218-B, § 2º, I, com a redação que lhe deu a Lei 12.015 (irretroativa), 
que entrou em vigor na data de sua publicação, ocorrida em 10.08.2009, 
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ou se o crime de corrupção de menores (antigo art.218,CP) por força 
de sua ultra-atividade. Acaso tenha tido relações sexuais com o réu 
antes ou após essa data, uma ou outra opção se definirá. Ocorre que 
não há meios de sabê-lo, e por isso há de se entender cometido o 
crime cuja pena restritiva de liberdade é menor, no caso o crime de 
corrupção de menores do artigo 218, CP, na sua antiga redação:“Art.218. 
Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa de mais de 14 (quatorze) anos e menos de 18 
(dezoito) anos, com ela praticando ato de libidinagem ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo: 

pena- reclusão, de um a quatro anos.” 

3.4 Atipicidade da conduta em relação à vítima C M P D

Segundo seu depoimento de fls.616, ao qual empresto 
verossimilhança no contexto da prova:“...quando a depoente tinha uns 16 
anos concordou em ir ao motel em companhia de outras colegas, ele havia ligado 
para D e ela não queria ir sozinha e então convidou a depoente e P para irem 
juntas...entraram no carro dele e foram para um motel de nome Mangueirão, nessa 
noite somente D fez sexo com E., a depoente e P se recusaram, lembra que E. 
ficou bravo, lembra-se ainda que E. deu R$50,00 (cinqüenta reais) para D, e porque 
não quiseram ir com ele a depoente e P receberam apenas R$5,00 (cinco reais)...que 
nunca teve relações sexuais com E. que só saiu com ele uma única vez conforme acima 
relatado...”. 

O fato é atípico, pois a pretensa vítima nega, mais de uma 
vez, ter tido relações sexuais com o réu, ou com ele ter praticado ato 
libidinoso diverso da conjunção carnal, limitando-se a acompanhá-lo 
ao motel com as outras garotas.

3.5 A tipicidade da conduta em relação à vítima P S de A

Segundo seu depoimento de fls.617:“... conheceu E. no ano 
passado depois de ter completado 14 anos...foram para um motel mas ele teve 
relações sexuais apenas com D, naquela oportunidade ele pagou apenas R$5,00 para 
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cada uma; da outra vez saíram a depoente, F e C, na ocasião E. teve relações apenas 
com C que recebeu R$50,00 e as demais R$10,00; que nunca teve relações sexuais com 
E.; que E. perguntou para a depoente se ela conhecia alguma menina virgem, se 
tivesse ele pagaria pela virgindade, E. mantinha relações sexuais habituais com várias 
menores entre elas... das vezes em que saiu com E. ele ficava com uma menina no 
quarto e as demais ficavam no carro...”

O réu, a seu turno, no interrogatório judicial, após dizer 
que já saíra com P e D, as duas juntas, logo adiante nega conhecer 
uma garota chamada P, não reconheceu a que lhe fora mostrada na 
fotografia, nega os fatos narrados no depoimento de fls.332. Nesse 
depoimento, a pretensa vítima diz ter sido desvirginada pelo réu, sob 
pagamento de R$300,00 (trezentos reais). A vítima C M corrobora o 
depoimento último de P, ao dizer (fls.616): “nessa noite somente D 
fez sexo com E., a depoente e P se recusaram...”.

Porque ambas mudaram seus depoimentos prestados 
perante o Ministério Público não se sabe, apenas restou assentado em 
seu depoimento judicial que não tiveram relações sexuais com o réu 
nem com ele praticaram ato libidinoso diverso da conjunção carnal, 
razão pela qual também é atípica a conduta do réu em relação à vítima 
P S de A.

3.6 A tipicidade da conduta em relação à vítima F de S P

Segundo disse a pretensa vítima, às fls.618: “que tem 18 
anos...conhece E. desde 2006...da primeira vez que foi com E. para um motel esta 
acompanhada com M, A e outra menina... em todas as vezes que foi ao motel com 
E. recebeu dinheiro, sendo entre R$30,00 e R$50,00 por cada vez; que E. tentava 
convencer a depoente a entregar sua virgindade para ele, chegando a oferecer até 
R$200,00, contudo a depoente sempre recusou...que na última ocasião em que foi 
ao motel com E. a depoente o masturbou e fez sexo oral; que na ocasião recebeu a quantia 
de R$50,00...”. A vítima P S de A menciona uma garota de nome F em 
seu depoimento de fls.617, a qual não ficou com E. na noite em que 
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saíram juntas: “...da outra vez saíram a depoente, F e C, na ocasião E. teve relações 
apenas com C...”. Em seu depoimento de fls.651-v, o réu admite ter saído 
com F, com a qual não fazia sexo vaginal, mas oral e masturbação: “...
que saiu algumas vezes com F e M juntas, não tinha relações sexuais vaginais com 
nenhuma delas, faziam outro tipo de sexo (masturbação, sexo oral)...”.

F nasceu em 05.09.1992, conforme documento de fls.343 
e, na data da prisão de E. (11.08.2010) tinha 16 anos.

Embora não praticando relação sexual vaginal com E., havia 
a prática de ato libidinoso diverso, qual seja, sexo oral e masturbação, 
acontecendo pois, de incidir a conduta no artigo 218-B, § 2º, I (quem 
pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso...), recebendo a vítima 
paga em dinheiro, caracterizando a situação de prostituição.

Todavia, aqui também a falha na questão da precisão da 
data em que os fatos ocorreram, leva à dificuldade de estabelecer qual 
o delito praticado, pois se os fatos são posteriores a 10.08.2009, data 
da publicação e vigência da Lei 12.015, esta se aplica; do contrário, é 
aplicável o antigo artigo 218 – corrupção de menores – pelo princípio 
da ultra-atividade, conforme já explicitado.

No caso de F, não se sabe exatamente quando foi a primeira 
ou a última vez em que esteve com o réu, mas certamente foi no 
período entre 2006 (como está no depoimento) e agosto de 2010 (data 
de sua prisão). Na dúvida, reconheço a incidência do antigo artigo 
218, CP, em sua antiga redação – corrupção de menores -  cuja pena 
restritiva de liberdade é menor, portanto mais favorável ao réu.

3.7 A tipicidade da conduta do réu em face da vítima F dos S da 
S

Disse a vítima, em seu depoimento de fls.615: “...que fez 
16 anos em setembro, tem por apelido Ed; que conhece E. desde agosto do ano 
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passado, estava em casa quando A convidou-a para sair, não disse com quem era...a 
depoente, A e M, quando um carro parou, era E. a quem ainda não conhecia, que 
foram todas para o Mangueirão, onde todas tiveram relações sexuais com ele, na ocasião 
recebeu R$50,00 ela e M...quanto A acha que recebeu ainda dentro do quarto, foi 
somente essa vez que saiu com E...perguntou a depoente se ela era virgem porque 
se fosse pagaria mais dinheiro, a depoente não era mais virgem; E. disse para ela e 
para as outras que se arranjassem meninas virgens para ele, ele lhes daria dinheiro...”. 
A vítima A, em seu depoimento de fls.619, confirmou parcialmente a 
versão de F (apelido Ed) nos seguintes termos: “...certa vez saiu com E. e 
Ed, que tem 14 anos, mas só a depoente fez sexo com ele; sempre que saia com E. 
era em grupo, todas recebiam dinheiro e faziam sexo com ele uma de cada vez, as 
demais esperavam no carro...”

Quanto ao réu, este disse ter saído com uma certa F, com 
quem teve relações sexuais, mas saíram somente os dois (fls.651-v); 
em outro trecho do depoimento, mais abaixo, diz ter tido relações 
sexuais com M por duas vezes, em companhia de uma certa F. F, a dos 
S da S nasceu em 04.09.1994, conforme documento de fls.397, e diz 
conhecer o réu desde agosto de 2009, (portanto os fatos ocorreram na 
vigência da Lei 12.015) e completara 15 anos em 04.09.2009.

Considerando verossímel o depoimento da vítima, no 
contexto geral da prova, reconheço a conduta típica do art.218-B, § 2º, 
I, do CP praticada pelo réu em seu desfavor: “Art.218-B. Submeter, induzir 
ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos 
ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática 
do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: Pena- reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) 
anos....§2º. Incorre nas mesmas penas: I- quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso 
com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste 

artigo;...”

3.8 Em face de A S da C

Disse a vítima A, em seu depoimento de fls.619:“...que tem 
14 anos...a primeira vez que foi ao motel com E. foi com as amigas, na ocasião 
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acha que ele fez sexo com elas, não com ela, a depoente recebeu R$50,00, acha que 
as outras também receberam; da segunda vez foi a depoente mais três meninas, e 
dessa vez a depoente manteve relações sexuais com ele e recebeu R$ 100,00, a partir daí passou 
a ter relações constantes com ele recebendo entre R$60,00 e R$100,00, chegando a receber 
R$150,00 para fazer sexo anal; que não era virgem, tinha 12 anos quando saiu e 
manteve relações sexuais com E...pediu para a depoente arrumar meninas novas e 
virgens que ele daria R$300,00...saia com E. para ter dinheiro para ir a festas...E. só 
gosta de meninas novas e de preferência virgens...todas recebiam dinheiro...”. Essa 
versão é confirmada pela vítima C M, em seu depoimento de fls.616: 
“...que é prima de A, que saia com E. antes de completar 14 anos para manter 
relações sexuais e que A recebeu bastante dinheiro, em uma ocasião E. chegou a 
lhe dar R$130,00...entre as meninas todas sabiam que E. gostava de menores e de 
preferência virgens...”

Além dela, F (fls.615), P (fls.617), F da C (fls.621) e M (fls.622) 
mencionam A entre as garotas que saiam com E. O réu, por três vezes 
diz não lembrar do nome A (fls.651-v), o que não é verossímel nas 
circunstâncias. A S da C nasceu em 16.04.1996, conforme documento 
de fls.324, e tinha completado 14 anos em 16.04.2010, quatro meses 
antes da prisão de E., ocorrida em 11.08.2010.

A figura típica penal é a do estupro de vulnerável , ou seja, 
artigo 217-A,CP, pois na data da vigência da lei 12.015 (10.08.2009)  
tinha apenas 13 anos e já mantinha relações sexuais com E., conforme 
a prova dos autos. “Art.217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

menor de 14 (catorze) anos. Pena- reclusão, de 8(oito) a 15(quinze) anos.”

3.9 Em face de J L C

Diz a pretensa vítima, às fls.620: “....que tem 16 anos, conheceu 
E. no ano passado estava na praça do Leda Tajra ela e S quando ele passou por lá 
de carro, S pediu a depoente que fosse até ele e pedisse seu telefone, depois disso 
S saiu sozinha com ele...numa segunda oportunidade sairam os três juntos foram 
para o motel Mangueirão, mas só S fez sexo com ele recebeu R$60,00 ou R$70,00, a 
depoente ficou esperando dentro do banheiro enquanto eles faziam sexo, a depoente 
recebeu R$30,00; a depoente nunca teve relações sexuais com ele...”. A vítima S, por 
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sua vez, confirma a versão de J(fls.614), embora apresente algumas 
divergências irrelevantes (por exemplo quem conheceu primeiro E.) 
“...que tem 13 anos, que conheceu E. alguns meses antes dele ser preso através de J, 
foram os três para o motel Mangueirão nesta cidade, nessa noite somente a depoente teve 
relações sexuais com E e recebeu R$80,00,  recebeu R$50,00...”

Não tendo havido a prática de relações sexuais ou de 
ato libidinoso diverso da conjunção carnal, nem violência ou grave 
ameaça, ou constrangimento, é atípica a conduta do réu em relação à 
pretensa vítima J L C.

3.10 Em face de S da C P de A (art.217-A, estupro de vulnerável)

Diz a vítima, em seu depoimento de fls.614: “...que tem 13 
anos, que conheceu E. alguns meses antes dele ser preso através de J, foram os três para o 
motel Mangueirão nesta cidade, nessa noite somente a depoente teve relações sexuais com 
E. e recebeu R$80,00, J recebeu R$50,00...E. já vinha assediando a depoente e suas 
irmãs...só ficou com E. uma única vez; depois disso E., através de Edeilson, que 
é amigo dele, mandou recado querendo sair novamente com a depoente, mas 
esta preocupada com o pai descobrir, mandou dizer que não queria mais...que saiu 
com Ezequiel pelo dinheiro, ela sabia que ele pagava para estar com meninas novas...” Essa 
versão, como visto acima, é confirmada por J L C (fls.620). Também 
C M P D (fls.616) afirma que “duas menores de nome S e S também 
saiam com E., quem contou foi J, elas moram perto da Escola Leda 
Tajra;”. Também esclarecedor é o depoimento do pai de S e S, D R 
de A, que em seu depoimento de fls.629, diz: “que é pai de S e S, conhece 
E. há uns vinte anos... só tomou conhecimento de que suas filhas saiam com ele 
quando foi intimado para depor na promotoria, S tem 14 anos e S 16 anos; para o 
depoente suas filhas negaram, talvez por vergonha, S fez 14 anos este ano...certa vez, 
sua filha mais velha contou ao depoente que E. estava ligando para S e S, mas elas negaram 
na ocasião... certa vez reclamou para as filhas por terem dado o telefone de residência para E., 
sempre conversou com as filhas advertindo-as para não se envolverem com ele...).

Esse depoimento, tomado em relação aos demais, confirma 
o envolvimento de S com o réu e a prática de relações sexuais mediante 
pagamento em dinheiro.
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Por fim, e não menos importante, a confissão do réu em 
seu interrogatório, nos seguintes termos: “...quanto a relação sexual com a 
menor S aconteceu de estar passando na praça do Leda Tajra e encontrar J, a quem 
já conhecia, em companhia de outra menor, a quem foi apresentado como sendo S, 
a principio o depoente ficou preocupado pois achou ela muito novinha, mas como elas insistiam 
em sair com ele acabou levando-as para um motel o qual não se recorda o nome no 
qual teve relações sexuais com S, J ficou no carro...elas pediram dinheiro, não lembra quanto...
depois disso S ligou para o depoente algumas vezes, mas o depoente não quis mais 
sair com ela, pois ficou arrependido...ao sair com S considerou aquilo um castigo de 
Deus porque mesmo sabendo que era crime, acabou envolvido diante da insistência 
delas...”

S nasceu em 28.01.1997, conforme documento de fls.404, 
tinha 13 anos ao prestar o depoimento de fls.614 em 13.12.2010, e 
essa idade ou pouco menos quando relacionou-se sexualmente com 
o réu, haja visto tê-lo conhecido alguns meses antes de sua prisão, 
na vigência, portanto, da Lei 12.015/09, a qual prevê, em seu artigo 
217-A o estupro de vulnerável, com a seguinte redação:“Art.217-A. Ter 
conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:Pena – reclusão, 

de 8(oito) a 15 (quinze) anos....”

Sobre a nova regra penal, lembremos que, anteriormente 
ao advento da Lei 12.015 havia acirrada discussão acerca da presunção 
de violência, nos termos do art.224 do CP. A maioria da doutrina, 
que defendia a presunção relativa, exigia a demonstração da violência. 
Outros consideravam a presunção absoluta, e entendiam que a lei não 
exigia a prova da violência. 

A nova lei 12.015 encerrou a polêmica, ao considerar o 
requisito etário como um critério objetivo, de acordo com a Jusfiticativa 
apresentada no projeto de lei original. Algumas poucas vozes ainda 
defendem a relatividade da presunção, tais Guilherme Nucci, André 
Estefam e Francisco Dirceu Barros, mas certo é que a redação enxuta 
do art.217-A não situa a violência, seja presumida ou relativa, como 
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elemento do tipo penal, contentando-se em criminalizar a conduta 
de quem tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com 
menor de 14 anos, não importando em que circunstâncias. Dito isto, 
reconheço ter o réu incidido na figura penal do art.217-A em relação 
à vítima S da C P de A.

4. DISPOSITIVO.

Ao exposto, julgando parcialmente procedente a acusação, 
ABSOLVO o réu dos crimes que lhe foram imputados na denúncia 
em relação às vítimas: a) P da C S e R F S, com base no art.386, 
inciso VII, CPP, eis que a prova colhida na fase investigatória não se 
submeteu ao contraditório; b) E A de M F, C M P D e P S de A, com 
base no art.386, inciso III do CPP, e CONDENO-O nas penas dos 
crimes: a) do art.217-A, CP, em relação às vítimas A S da C e S da C 
P de A; b) do art. 218-B, § 2º, inciso I, CP, em relação às vítimas J 
R S e F dos S da S; c) do art.218, CP, redação antiga, em relação às 
vítimas F D S P e K de M F.

4.1 Inexistência de continuidade delitiva.

Desde logo, deve ser dito que o caso é de concurso 
material entre os diferentes tipos penais, eis que, embora o STJ já 
tenha admitido, em voto do então Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro 
(6ª.turma), a continuidade delitiva entre o roubo e a extorsão, ainda 
prevalece no STF a tese de que a expressão “crimes da mesma espécie” 
contida no artigo 71 do Código Penal refere-se ao mesmo tipo penal, 
de sorte que há concurso material nos crimes dos arts. 217-A, 218-B, 
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§2º, inciso I, e 218, antiga redação.
De outro lado, embora se possa dizer que as circunstâncias 

de lugar e modo de execução, entre os crimes do mesmo tipo contra 
diferentes vítimas, possam ser, no caso, semelhantes, leciona a doutrina 
que a circunstância de tempo diz respeito a um prazo não superior a 
trinta dias, admitida pequena oscilação para mais, acrescentando que 
prazo razoavelmente superior configura reiteração criminosa, não 
continuidade delitiva.

Verifico que a vítima S teve relações sexuais pela primeira 
vez com E. alguns meses antes de sua prisão; A, por sua vez, quanto 
tinha 12 anos de idade, tendo completado 14 anos quatro meses antes 
da prisão do réu. Ainda conforme os depoimentos nos autos, a vítima 
F conheceu E. em 2006, e P no “ano passado”, 2010, coincidindo 
as datas em que o conheceram com as primeiras relações sexuais de 
ambas com ele. Por fim, a vítima F disse tê-lo conhecido, e praticado 
com relações sexuais, em “agosto do ano passado”, 2010; enquanto J 
afirmou que dois meses antes dele ser preso – ou seja, junho de 2010 
– conheceu E. e com ele veio a praticar sexo.

Essa configuração temporal dos fatos impede, por evidente, 
a aplicação da tese da continuidade delitiva até mesmo entre os crimes 
da mesma espécie praticadas contra diferentes vítimas, de sorte que o 
concurso material aplica-se sem ressalvas.

4.2 Dosimetria 

4.2.1 Vítima A S da C. Tipificação penal: art.217-A, Código Penal.
A ação delituosa conteve-se nos limites do tipo penal, não 

havendo, inclusive, notícia de violência, pelo que atribuo culpabilidade 
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mínima à conduta do réu. Não consta condenações anteriores à data 
do crime transitadas em julgado, de sorte que seus antecedentes, desse 
ponto de vista estrito, não podem ser considerados ruins. Afirmam 
testemunhas de defesa tratar-se de homem trabalhador, bom pai, 
bom marido, membro de congregação religiosa, de modo que sua 
conduta social exterior não era inadequada, salvo quanto ao seu 
comportamento sexual. Não se percebe conseqüências que resvalem 
para fora do tipo penal e o motivo ficou adstrito à sua estrutura, 
vinculando-se à satisfação do prazer sexual. Não há meios de aferir a 
personalidade do réu. O comportamento da vítima não tem relevância 
neste caso. Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP, 
estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, oito(8) anos de 
reclusão, que torno definitiva à míngua de agravantes ou atenuantes, 
ou ainda, de causas especiais de aumento ou diminuição.

4.2.2 Vítima S da C P de A. Tipificação penal: art.217-A, Código 
Penal.

A análise das circunstâncias judiciais é semelhante à 
dosimetria anterior, razão pela qual estabeleço, também neste caso, 
a pena base no mínimo legal, ou seja, oito(08) anos de reclusão, 
tornando-a definitiva nessa quantidade.

4.2.3 Vítima J R S. Tipificação penal: art.218-B, § 2º, inciso I, 
Código Penal.

A análise das circunstâncias judiciais também aqui é 
semelhante à primeira, com o acréscimo de que o comportamento 
promíscuo da vítima contribuiu para o evento criminoso. Aliás, é 
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fazer justiça conceder que as garotas atraídas pelo réu para a prática 
de relações sexuais não eram propriamente neófitas; as vítimas, pelo 
menos aquelas aqui reconhecidamente vítimas, tinham experiência 
sexual anterior, algumas confessadamente promíscuas. Fixo, portanto, 
a pena-base no mínimo legal, ou seja, quatro(4) anos de reclusão, 
tornando-a definitiva nessa quantidade.

4.2.4 Vítima F dos S da S. Tipificação penal: art.218-B, § 2º, 
inciso I, Código Penal.

Circunstâncias judiciais semelhantes às anteriores, 
particularmente  semelhante à análise imediatamente anterior, pelo 
que fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, quatro(4) anos de 
reclusão, tornando-a definitiva nessa quantidade. 

4.2.5 Vítima F de S P. Tipificação penal: Art.218, Código Penal, 
redação antiga. 

Circunstâncias judiciais semelhantes às anteriores, com a 
observação de que, também aqui, a vítima não era imatura do ponto 
de vista do exercício da sexualidade. Pena-base estabeleço no mínimo 
legal, ou seja, reclusão de um(1) ano, tornando-a definitiva nessa 
quantidade.

4.2.6 Vítima K DE M F. Tipificação penal: Art.218, Código 
Penal, redação antiga.

Circunstâncias judiciais semelhantes às anteriores, razão 
porque estabeleço a pena no mínimo legal, qual seja, um(1) ano de 
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reclusão, que torno definitiva nessa quantidade.

4.3 Totalização.

Somando as penas aplicadas em concurso material, 
CONDENO o réu E. F. N. a vinte e seis (26) anos de reclusão.

4.4 Regime de cumprimento da pena e outras disposições.

Cumprirá a pena inicialmente em regime fechado. Condeno-o 
ao pagamento das custas do processo, observando que está a ser 
defendido por advogado constituído. Transitada em julgado, lance-se 
seu nome no rol dos culpados, encaminhe-se a guia respectiva ao juízo da 
execução e comunique-se ao juízo eleitoral para fins de suspensão dos seus 
direitos políticos (art.15, III,CF). Em cumprimento ao disposto no art.387 
do Código de Processo Penal, fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais) o 
valor mínimo de indenização para cada uma das vítimas. Atento à 
regra do art.201, § 2º do CPP, determino o encaminhamento de cópia 
da sentença às vítimas ou seus representantes legais. Reconheço ao 
réu o direito que lhe é assegurado de apelar em liberdade, pois não 
há, presentemente, necessidade de impor-lhe prisão cautelar (art.387, 
p.único,CPP). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Bacabal, 09 de 
dezembro de 2011

Juiz Wilson Manoel de Freitas Filho
Titular da 3ª.Vara de Bacabal
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deverão obedecer ao que prescreve a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT (NBR 6023/2002);
2.5. As notas de rodapé deverão conter exclusivamente 
informações adicionais ao texto. Os dados bibliográficos do corpo do 
artigo deverão estar localizados no texto;
2.6. Trechos do artigo em língua estrangeira deverão ser 
acompanhados das respectivas traduções e deverão constar das notas, 
excetuando-se os em língua espanhola.

3. Não serão publicados artigos:
3.1. com menos de 10 (dez) ou com mais de 15 (quinze) páginas 



318 Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão

impressas;
3.2. em língua estrangeira, exclusivamente; salvo em língua 
espanhola;
3.3. já publicados em periódicos jurídicos;
3.4. que façam mera reprodução de pareceres ou discursos.

4. Não se editará mais de um artigo do mesmo autor, em um único 
número da revista.

5. Ao destinar o trabalho à publicação, o autor cederá e transferirá 
todo o direito patrimonial ou de utilização econômica à Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Maranhão - ESMAM.

6. O autor não receberá qualquer remuneração pela cessão e 
publicação de artigo.
6.1. O autor receberá, gratuitamente, três exemplares da Revista 
da ESMAM em cuja edição esteja publicado seu artigo.

7. Os originais selecionados pelo Conselho Editorial serão 
submetidos à correção ortográfica e gramatical e poderão ser alterados 
para efeito de diagramação, com a prévia comunicação ao autor.

8. Os trabalhos não serão devolvidos e deverão ser remetidos à:

Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão — ESMAM

Edições ESMAM - Conselho Editorial
Endereço: Rua das Sucupiras, Quadra 44, n.º 29 - Renascença - 

CEP: 65075-400 - São Luís - Maranhão
Telefones: (98) 3235 3231 / 3227 8087
E-mail: bibliotecaesmam@tjma.jus.br

Endereço eletrônico: htt://esmam.tjma.jus.br






