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APRESENTAÇÂO
 
                         “NO SÉCULO XXI, A LUTA CONTINUA”

A mulher, depois de séculos de submissão, conquistou direitos 
considerados hoje fundamentais. Deixou de ser criatura incapaz, tratada com 
indiferença, que sempre obedecia às leis  propostas por homens e aprovadas 
por eles. Mas foram séculos de resignação, tristeza, dor . 

Nas primeiras horas do movimento pela igualdade de gênero , no 
século XX, uma revolução estava em curso , mas  foram décadas de lutas para 
que a mulher pudesse sair à ruas, trabalhar, deixar para trás um casamento 
infeliz. Foram necessários séculos de luta. E chegamos no século 21, ainda com 
mais lutas a enfrentar, uma vez que  pesquisas apontam que 10 mulheres 
morrem por dia no Brasil, em geral mortas pelos companheiros, maridos, 
amantes, namorados, e ainda recebem remuneração inferior à do homem.

Entretanto, apesar das inúmeras conquistas que ainda são 
necessárias, ser a comandante da própria vida, ter o poder de decidir para onde 
e quando ir, ter quantos filhos desejar, poder viajar sozinha, caminhar, poder 
pensar e opinar é  a garantia de que as mulheres escolheram o caminho certo: 
lutar sempre por respeito, seja no trabalho, nos relacionamentos, na família, na 
rua, onde quer que esteja.

A igualdade de gênero é garantia constitucional, prevista no  artigo 
5, que trata da igualdade geral, no artigo 226, §§ 5º e 7º, regulamentado pela Lei 
9.263, que trata da igualdade na unidade familiar; e no artigo 226, § 8º, que 
apresenta o dever do Estado em coibir violência no âmbito familiar. Temos 
ainda o artigo 7º, XX, regulamentado pela lei 9.799, que protege a mulher no 
mercado de trabalho, e artigo 7º, XXX, regulamentado pela Lei 9.029, que 
proíbe a discriminação para efeitos de admissão e permanência da relação 
trabalhista.

Outras leis vieram para garantir mais direitos às mulheres, além de 
preservar a dignidade feminina, como a lei que estabelece quotas reservadas às 
mulheres nos partidos políticos; a que dispõe sobre o crime de assédio sexual; a 
que define o afastamento do agressor em casos de violência doméstica; a que 
cria o tipo especial denominado “violência doméstica”; a lei que alterou o 
Código Penal e extinguiu o crime de adultério e substitui termos como “mulher 
honesta” e “mulher virgem”; e a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da 
Penha, que pune os agressores de mulheres.
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 É certo que a condição de vida das mulheres atualmente é 
incomparavelmente melhor do que antes quando eram tratadas como ser 
inferior, mas as mulheres precisam ainda provar diariamente que são capazes.

Hoje, o que se busca são meios para garantir às mulheres a 
igualdade de condições em todos os setores: na vida social, no trabalho, na 
atividade política, ou seja, igualdade total de direitos e também de deveres, o 
que implica respeito à diversidade cultural, étnica, racial, inserção social, 
situação econômica e regional, igualdade de oportunidades e poder de decisão 
sobre suas vidas e corpos. 

Portanto, precisamos lutar para que as mulheres das próximas 
gerações consigam a igualdade de gênero, para tanto, é necessário educarmos 
as crianças, investir em qualidade de vida, eliminar os preconceitos e buscar  a 
todo  momento uma sociedade mais justa, onde as pessoas tenham 
oportunidade iguais e ajudam transformar o mundo em um lugar melhor para 
se viver.

Clarice D´Urso
Coordenadora de Eventos da Comissão de Ação Social e do 

Departamento de Cultura e Eventos da OAB-SP
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OBJETIVO    

            
O desconhecimento dos direitos perante a lei, e ainda a pobreza e a 

ignorância que as inibem de buscar meios para se defenderem de seus parceiros 

são fatores que têm transformado as mulheres carentes nas maiores vítimas da 

violência doméstica.

Mas esse quadro pode e precisa ser mudado, até porque a violência doméstica 

tem atingido  mulheres de todo os níveis sociais, neste inicio de milênio.

Diante da gravidade do problema da violência contra a mulher em  São Paulo, e  

em outros  Estados  consideramos de fundamental importância esta coletânea 

“Dos Direitos da Mulher”, que veio a lume justamente num momento em que 

os representativos segmentos sociais do país se unem para defendê-las. 

Em suma, um trabalho relevante socialmente de fôlego feito por alguns 

Advogados e Advogadas que abordam  temas  direcionados as mulheres.

5



Sumário

Apresentação...........................................................................................03

Objetivo...................................................................................................05

Artigos

Índice em ordem alfabética por tema

A  advocacia no novo mercado................................................................14 
Tendências, preparo e perspectivas

Adalberto Simão Filho

Aborto - Escolha ou crime?.....................................................................62
            Clarice  D'Urso

A evolução da tutela da dignidade sexual da condição feminina...........70
Evandro Fabiani Capano

A evolução do direito da mulher na sociedade brasileira e a busca pela 
igualdade................................................................................................192

Rúbia  Spirandelli  Rodrigues

A mulher, a criminalidade e a doença mental.......................................161
Norberto da Silva Gomes

A mulher consumidora e os conceitos consumeristas a ela aplicáveis.....178
Ricardo de Moraes Cabezón

A mulher moderna e a síndrome de alienação parental.......................143
Maurício Scheinman

Afetividade, maternidade, filiação homoparental:
Reflexões sobre desafios dos novos tempos........................................105

Kátia Boulos

Alguns comentários sobre a Lei Maria da Penha.................................189
Umberto Luiz Borges D´Urso

Anencefalia e aborto: Algumas reflexões...............................................96
João Ibaixe Jr.

Aspectos criminológicos da Lei Maria da Penha...................................65
Edson Luz Knippel

6



Aspectos processuais penais da lei Maria da Penha - Lei 11.340, de 07 
de agosto de 2006....................................................................................38 

Ana Paula da Fonseca Rodrigues Martins

Assédio moral no trabalho.....................................................................81
Helena Maria Diniz

Da (des) necessidade de representação para a ação penal por crime de 
lesão corporal leve qualificada pela violência doméstica e familiar.....56 

Auriney Uchôa de Brito
Clarisse Lindanor Alcântara

Da eliminação da violência contra a mulher..........................................94
Janaina Fernanda Carnelossi

Direito constitucional das mulheres.....................................................171
Paulo Hamilton Siqueira Jr.

Direitos e deveres da mulher no casamento..........................................149
Nelson Sussumu Shikicima

Estatuto da criança e do adolescente - Comentários do ECA sobre a Lei 
N° 11.829/08...........................................................................................135

Mauricio Januzzi Santos

Estupro e concurso de crimes.................................................................48
Augusto Eduardo de Souza Rossini
Luciene Angélica Mendes

Eutanásia e Direito penal......................................................................127
Maura Roberti (in memoriam)

Intensa luta contra a discriminação.......................................................09
Luiz Flávio Borges D´Urso

O poder familiar na sociedade da informação.......................................23
Adriana Duarte da Costa  Louzado  Facchini

O sono na vida da mulher (Advogada)...................................................19
            Ademir Baptista Silva

Os novos núcleos familiares e a questão das famílias homoafetivas.....28
Adriana Galvão Moura Abílio

7



Proteção internacional à mulher.........................................................113
Maria Carolina de Assis Nogueira

Tráfico de seres humanos.......................................................................75
Hédio Silva Jr.

Tributação e a mulher na sociedade atual.............................................44
A dedução de dependentes na apuração do Imposto de Renda

Anis Kfouri Jr.

Violência domestica - Aspectos sociais da mulher...............................123
Márcia Exposito

8





INTENSA LUTA CONTRA A DISCRIMINAÇÃO

      Luiz Flávio Borges D'Urso, Advogado 
                  criminalista; Mestre e Doutor pela USP; 

       Presidente da OAB SP.

                        
                  Entre os pontos de compromisso que a Secional Paulista da Ordem dos 
Advogados do Brasil escolheu para compor o seu ideário, um dos mais destacados é a 
luta contra a discriminação à mulher. E um desses símbolos é a primeira advogada  
paulista, Maria Imaculada Xavier da Silveira, que iniciou  sua trajetória profissional  
em 1932, rompendo barreiras e abrindo caminhos para muitas  outras mulheres.

 
Para vencer a discriminação é necessário promover políticas públicas   e 

uma forte ação institucional em prol das mulheres, em especial daquelas que 
enfrentam discriminação no acesso às carreiras profissionais. Apesar de distinguirmos 
mulheres ocupando cargos de comando em todos os setores da economia nacional, na 
esfera jurídica, entre muitas outras, elas ainda são uma expressiva minoria. 

        
E o pior é que a restrição às atividades das mulheres no universo do 

trabalho ocorre na esteira da crescente tendência da superioridade feminina na 
geografia dos gêneros. As mulheres, em nosso país, superam os homens em cerca de 5 
milhões. Além disso, elas possuem mais anos de estudo. Enquanto as mulheres 
estudam 7 anos, em média, os homens chegam a 6,8 anos. A maior diferença surge no 
ensino superior: 63% dos que se formam pertencem ao sexo feminino, enquanto, do 
total de matrículas, as mulheres representam 56,5%.

Essa situação se reflete também  no campo dos concursos públicos. As 
mulheres participam intensamente nos concursos da magistratura, em São Paulo, na 
comprovação inequívoca da excelência do preparo educacional, do domínio do saber 
especializado e da nobreza das condições éticas e morais. 

Dados divulgados pela Secretaria Especial de Política para as Mulheres e 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o Brasil é o 107º país em 
representação feminina no parlamento, atrás de todos os países da América Latina, 
com exceção do Haiti. As mulheres representam 19% dos membros do parlamento e 
não chegam a 20% em cargos de decisão do Judiciário. Atualmente temos 2 ministras 
no Supremo Tribunal Federal entre os 11 membros (18,2%) e 5 no Superior Tribunal 
de Justiça entre os 33 ministros (12,1%).

Baixa representatividade feminina também se repete no outros dois 
poderes. Entre os 513 deputados federais, as mulheres são 9% do total, ocupando 46 
cadeiras. Entre os deputados estaduais, 1059 em todo o país, as mulheres somam 123 e 
representam 11,6%. Entre os 81 senadores, 10 são mulheres (12,3%) e dos 51.808 
vereadores, as mulheres representam 12,6%, ou seja, 6556. No Poder Executivo, são 3 
governadoras entre os 27 (11,1%) e 418 prefeitas entre os 5141 (7,5%).
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     É sabido que a mulher enfrenta maiores barreiras que os homens, eis que se 
defrontam com os deveres de casa, de esposa, de mãe, habilitando-se a exercer com 
competência e zelo a vida profissional. Esse desafio impõe uma mudança de 
mentalidade e de cultura, processo que se desenvolve de maneira lenta.

Há de se reconhecer, contudo, que, no plano social, a condição feminina 
tem avançado na esteira de maior conscientização sobre igualdade de direitos. A 
mudança de mentalidade tem contribuído para a mulher conquistar mais espaço no 
mercado de trabalho, expandindo significativamente sua participação, superando 
limites impostos pela condição familiar e ocupando melhores cargos. Mas os avanços 
não têm impedido que grande parte dos trabalhadores ainda se encontre no emprego 
doméstico e em atividades não-remuneradas. 

Na esfera dos desvios e agressões contra a mulher, há, hoje, um grande 
instrumento: a lei Maria da Penha, que praticamente abriu um novo horizonte no 
capítulo da promoção e defesa das mulheres.

Violência
A Lei 11.340, também conhecida como Maria da Penha, depois de três 

anos em vigor, é conhecida por 8 entre 10 mulheres, segundo pesquisa do DataSenado, 
feita em 27 Estados brasileiros, mostrando que 19% das entrevistadas disseram já ter 
sofrido agressão doméstica e em 81% dos casos o agressor é o marido, o namorado ou 
o companheiro da vítima.

Segundo dados divulgados  pela Comissão de Acesso à Justiça e Juizados 
Especiais, o Poder Judiciário brasileiro tem mais de 150 mil processos tramitando nas 
varas especializados em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Desse total, 
1.081 resultaram em prisão e foram decretadas 19.400 medidas de proteção.

A Comissão também informou que 22 Estados brasileiros e o Distrito 
Federal contam com varas ou juizados especializados, foram realizadas 11.175 
prisões em flagrante e 75.829 processos receberam sentenças.

A mulher que deu o nome à lei, a biofarmacêutica Maria da Penha Maia 
Fernandes, lutou durante mais de 19 anos para ver seu agressor, o professor 
universitário Marco Antonio Herredia Viveros, punido. Mas precisou recorrer à 
Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) para 
que a Justiça brasileira desse uma decisão definitiva sobre o caso.

Depois de seis anos de agressões físicas e psicológicas, em maio de 1983, 
Viveros, então marido de Maria da Penha, atirou nas costas da esposa enquanto ela 
dormia, mas alegou que o tiro fora disparado por um assaltante que invadiu a 
residência do casal. As investigações, no entanto, provaram que se tratava de mais um 
crime de violência doméstica contra a mulher.
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Maria da Penha ficou quatro meses hospitalizada e quando retornou a casa 
estava paraplégica. Impossibilitada de se locomover, Maria da Penha foi mantida 
isolada e, mais uma vez, o marido tentou assassiná-la. Ele derrubou a mulher da 
cadeira de rodas e tentou eletrocutá-la no chuveiro.

Em 1991, o caso foi julgado pela primeira vez e o júri decidiu, por seis votos a 
um, que Viveros era culpado pelo crime. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas 
um recurso e anulou a decisão alegando má formulação de um dos quesitos do 
julgamento.No segundo julgamento, depois de três adiamentos, Viveros foi 
condenado a dez anos e seis meses de pena . Veio novo recurso, alegando que  a 
decisão ia contra as provas dos autos.

Com a nova anulação, Maria da Penha, com a ajuda de diversas ONGs como o 
Centro pela Justiça e o Direito Internacional (Cejil) e o Comitê Latino-Americano 
pela Defesa dos Direitos das Mulheres (Cladem), enviou o caso para a Comissão de 
Direitos Humanos da OEA, que acatou a denúncia de um crime de violência pela 
primeira vez na história. Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão por omissão, 
intolerância e impunidade nos casos de violência contra as mulheres.

A ordem de prisão pela Justiça brasileira foi dada em 15 de outubro de 2002 e, 
em 29 de outubro, policiais da delegacia de capturas e a Polinter de Natal, prenderam 
Viveros enquanto dava aula na Faculdade Potyguar. Ele cumpriu dois anos de prisão e 
está em liberdade. 

Maria da Penha atua em movimentos sociais contra a violência e impunidade 
desde as tentativas de assassinato que sofreu. Em 2008 atuava como coordenadora de 
políticas públicas para as mulheres na prefeitura de  Fortaleza e foi coordenadora de 
Estudos, Pesquisas e Publicações da Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de 
Violência (APAVV).

Apesar de todas as mudanças impostas pela Lei Maria da Penha, a pesquisa do 
DataSenado mostrou que 51% das pesquisadas acreditam que as mulheres agredidas 
não denunciam seus agressores e apenas 4% crêem que as vítimas procuram a polícia. 
E o número, segundo a pesquisa, é estarrecedor: apenas 28% das agredidas 
denunciaram seus agressores. A explicação para o a falta de denúncias é o medo, 
afirmaram 78% das mulheres entrevistadas. A despeito desse quadro ainda longe do 
ideal, o Brasil mudou com a Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher tende a 
refluir diante de uma lei que busca acabar com a impunidade. 

      Comunidade jurídica

A história das mulheres no Poder Judiciário é recente. Foi só a partir da década 
de 60 do século passado que as mulheres conquistaram posições na magistratura.A 
primeira mulher a conquistar o cargo de juíza federal foi Maria Rita Soares de 
Andrade, em 1967, também pioneira ao integrar o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados, representando o então estado da Guanabara. Atualmente, segundo 
informativo da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, órgão do governo 
federal, as mulheres representam mais de 40% da base Poder Judiciário.  
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 Ainda na década de 60, Esther de Figueiredo Ferraz foi a primeira mulher a 
integrar a OAB SP, quando foi membro do Tribunal de Ética e Disciplina. Depois de 
Maria Rita, outra Maria teria papel de destaque na magistratura. Em 1996, Maria 
Benevides Dias foi a primeira desembargadora brasileira no Tribunal de Justiça do 
estado do Rio Grande do Sul. Apesar do avanço feminino no Poder Judiciário, foi só 
2006 que as mulheres chegaram ao cargo máximo do Judiciário. Ellen Gracie 
Northfleet foi a primeira mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal . 

Em 2009, a desembargadora Telma Brito foi eleita em segundo turno, para 
presidir o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), antes presidido por outra mulher, 
Silvia Zarif, a primeira mulher a ser eleita presidente no Judiciário bahiano. 

A participação igualitária da mulher na sociedade ou isonomia de gênero é 
garantida pela Constituição de 1988, onde estão inseridos os direitos humanos e a 
igualdade entre os gêneros vem consagrada na Carta, em vários dispositivos como no 
artigo 5, que trata da igualdade geral, no artigo 226, §§ 5º e 7º, regulamentado pela Lei 
9.263, que trata da igualdade na unidade familiar; e no artigo 226, § 8º, que apresenta o 
dever do Estado em coibir violência no âmbito familiar. Temos ainda o artigo 7º, XX, 
regulamentado pela lei 9.799, que protege a mulher no mercado de trabalho, e artigo 
7º, XXX, regulamentado pela Lei 9.029, que proíbe a discriminação para efeitos de 
admissão e permanência da relação trabalhista.

Outras leis vieram para assegurar mais espaço às mulheres, além de preservar 
a dignidade feminina, como a lei 9.604, que estabelece quotas reservadas às mulheres 
nos partidos políticos; a Lei 10.224, que dispõe sobre o crime de assédio sexual; a Lei 
10.455, que define o afastamento do agressor como medida de cautela em casos de 
violência doméstica, se o juiz assim o determinar; a Lei 10.714, que autoriza o Poder 
Executivo a disponibilizar um número telefônico para atender denúncias de violência 
contra a mulher; a Lei 10.886, que cria o tipo especial denominado “violência 
doméstica”; a Lei 11.106, que altera o Código Penal e, entre outras alterações, 
extingue o crime de adultério e substitui termos como “mulher honesta” e “mulher 
virgem”.

O Brasil também é signatário das resoluções aprovadas na Quarta 
Conferência das Nações Unidas sobre as Mulheres, que aconteceu na China, em 1995, 
e previu a igualdade entre os gêneros.Também podemos constatar a crescente 
participação das mulheres no Poder Judiciário comparando dados de 1999 e 2004. No 
primeiro, tínhamos 7,23% de mulheres no STF e tribunais superiores enquanto em 
2004 os dados registravam 9,09% de mulheres no STF; 12,12% no Superior Tribunal 
de Justiça e 5,88% no Tribunal Superior do Trabalho. Hoje temos duas ministras no 
STF e quatro no STJ.

No estado de São Paulo, as mulheres passaram a ingressar na magistratura por 
meio de concurso público a partir de 1980, depois de muita luta da Comissão da 
Mulher Advogada da OAB SP para que a escolha fosse pública e democrática. Antes 
disso, os candidatos eram identificados, o que permitia que as mulheres pudessem ser 
excluídas apenas pelo gênero.
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 Outro exemplo desse crescimento pode ser o número de advogadas inscritas 
na OAB SP. Em 2006, a inscrição de mulheres superou a dos homens. Dos novos 
advogados inscritos, 51% eram mulheres. Já no Conselho Federal, as mulheres 
representavam cerca de 44% do total de advogados no país. Em conclusão, vimos que 
os empecilhos de gênero estão sendo removidos gradualmente, preconceitos e 
discriminação vêm sendo superados, no entanto, a cidadania plena ainda é uma 
conquista a ser feita pelas mulheres e homens desse país.
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A ADVOCACIA NO NOVO MERCADO¹
TENDÊNCIAS, PREPARO E PERSPECTIVAS

Adalberto Simão Filho, Advogado; 
Mestre e Doutor em Direito pela PUC 
SP; Pós-Doutorando em Direito pela 
Universidade de Coimbra-Portugal; 
Professor Titular dos Programas de 
Mestrado da UniFMU e da UNAERP 
SP; Acadêmico-Membro de número da 
In ter  Amer ican  Academy  o f   
International and  Comparative Law.

  Ficamos particularmente satisfeitos pelo convite para em mais uma 
oportunidade  nos dirigir à honrosa classe dos advogados e, em especial, às mulheres 
que militam primorosamente na profissão.

O assunto que vamos tratar relaciona-se com os desdobramentos da 
profissão a  partir do que se convencionou designar de Novo Mercado. Permitimo-nos  
apenas apresentar alguma tendência e perspectiva de um ponto de vista muito 
particular haja vista que não efetuamos estudos profundos acerca do importante tema 
para uma visão mais abrangente acerca da atividade e seu reflexo. 

E aqui já se apresenta a primeira reflexão: Novo Mercado! Que mercado 
será este? O que significa esta expressão? 

Rememorando as palavras da  Professora Doutora Paula Forgioni² acerca 
do tema, o mercado, este ser etéreo, dinâmico, onipresente, sensível, reagente,  
abstrato e concreto  possui sentidos vários como:

 
nEconômico: Quando designa um conjunto das relações existentes 

entre os agentes que no mercado atuam e o produto destas relações. (trocas- Aberturas 
de capitais  (I.P.O) Novo mercado em sentido estrito como aquele operado através do 
Bovespa. etc) 

¹Este texto é parte da palestra proferida na Ordem dos Advogados do Brasil - São Paulo no dia 
24 de junho de 2.010 a convite do Departamento de Cultura e Eventos da OAB/SP e da 
secretaria Executiva da CMA, Clarice D'Urso. 
Para melhor estudo temático vide a obra  da Professora  titular de direito comercial das Arcadas 
Paula A.Forgioni intitulada A evolução do direito comercial brasileiro: Da mercancia ao 
mercado. RT.São Paulo.2.009.
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nPolítico: Mercado como centro do sistema econômico e jurídico, 
atuando no âmbito dos princípios constitucionais (Art.170 CF) respeitando livre 
iniciativa, liberdade de contratar, direitos do consumidor, livre concorrência, alem do 
direito de propriedade.

nSocial: Mercado incentivado a contribuir para as políticas públicas e  
para viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico alem do bem estar da 
população, buscando também a autonomia  tecnológica do Pais .(Art. 219 C.F)

nJurídico: Conjunto de regras  princípios que norteiam o 
comportamento dos agentes econômicos.

Estamos imersos em ambiente de Sociedade da Informação onde a 
virtualidade acaba por gerar uma  realidade empresarial diferenciada e um novo 
mercado a partir de um mundo inesgotável de oportunidades nas mais diversas áreas 
(vide a propósito o crescimento dos setores empresariais relacionados à base  
tecnológica). Os riscos nas atividades empreendidas parecem  pequenos frente à 
magnitude dos ganhos potenciais.

Mas a virtualidade dos ganhos passou a ser superada pela realidade das 
perdas e pela necessidade de superação dos  problemas éticos e morais gerados  a 
partir do ambiente de rede. 

As características marcantes deste ambiente que acaba por se refletir na 
formação do novo mercado podem ser verificadas também a partir das observações de  
Thomas Friedman³ . Tempo de ação relativizado em razão da implantação das novas 
tecnologias acaba por contribuir para uma melhor dinâmica nos negócios. Atividades 
atemporais exigem dos advogados a presciência de que os negócios podem estar 
sendo realizados em várias partes do Pais e do mundo e  não necessariamente 
respeitam os horários e regimes locais. Entender acerca da valoração das 
imaterialidades é premissa aos advogados atuantes deste novo mercado, pois ativos 
intangíveis assumem valores expressivos e devem ter seu uso bem disciplinado e 
protegido como também a sua própria existência. 

A este propósito veja por exemplo como marcas relacionadas às empresas 
de base tecnológica como Apple, Google, Microsoft, Twiter entre outras atingiram 
patamares de bilhões de dólares de valoração nos últimos tempos. 

O advogado de nosso tempo não pode ficar longe destas realidades. Deve 
saber detectar os elementos intangíveis e localizar a forma de sua proteção pelo regime 
jurídico pátrio. 

Não é incomum que  o elemento  que gera maior valor a um negócio está 
relacionado a algo que não é registrável em balanços e não é contabilizável. Exemplo: 
Uma empresa de  tecnologia cujo seu maior patrimônio não são as suas instalações 
mas sim um conhecimento específico e atual “Know How” que por si gera a diferença 
mercadológica. Outra empresa tem no seu maior ativo (não registrável em balanços) a 
sua base de clientes que gera a audiência ao seu site. Empresas detem titularidades 
sobre “softwares” que a partir de sua funcionalidade e mercado alvo, valem mais do 
que a própria empresa contabilmente verificada.

 ³Trata-se de jornalista ganhador do premio Politizer e Autor de obras como “ O Mundo é 
Plano”.
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Há relações contratuais entre empresas cuja imaterialidade tem papel 
preponderante como é o caso da operação de franchising ou de licenciamento de uso 
de marcas.  

 O advogado neste mercado deve obter especialidades correlatas 
estudando de forma dirigida e multidisciplinar e  também estar preparado para atuar 
em operações de atendimentos remotos como as que são efetivadas por parte de 
empresas prestadoras de  serviços “off shore”. 

Este termo aqui colocado relaciona-se com o fato de em razão do avanço 
tecnológico, empresas dos mais diversos setores passarem a prestar serviços de um 
pais a outro, a partir de sua base originária.

Esta operação é comum no setor de “Call Center” onde cada vez mais os 
operadores situam-se em posições localizadas não em locais distantes do 
atendimento, mas em países distantes da chamada gerada ou do atendimento. Nos 
E.U.A. não é incomum que as declarações de rendas dos americanos sejam 
recepcionadas por um escritório de contabilidade  americano especializado no tema e 
encaminhadas pela internet à Índia onde há contadores  especializados em legislação 
americana que elaboram estas declarações e retornam à base originária em pouco 
tempo, com evidente custo menor que poderá ser repassado ao Contratante. ( não se 
discute aqui o aspecto ético dos fatos mas a realidade operacional) 

Mas este novo mercado no sentido amplo que se quer dar, também atende 
as empresas que passam pela  mudança do paradigma. Esta mutação se faz a partir da 
empresa na busca de lucros resultante tão só de uma visão unidimensional voltada para 
seus acionistas ou sócios,  para a empresa na busca de resultados  a partir de uma visão 
pluridimensional onde o lucro é o seu elemento fundamental e essencial mas não será 
o único a preponderar.

Buscando harmonizar a função social da empresa a partir do anseio da 
regra voltada para a ordem econômica estabelecida no  ART.170 da Constituição 
Federal com a necessidade de se verificar o entorno da atividade empresarial é que 
ousamos apresentar há tempos atrás a proposta de nova empresarialidade. 

Trata-se da proposta da mudança de um comportamento “standard” 
adequado a um padrão ético e social que reflita no exercício da atividade econômica 
organizada para a produção ou circulação de bens e no interrelacionamento da 
empresa com os stakeholders internos e externos, ou seja,trabalhadores,  
fornecedores, consumidores, acionistas, meio ambiente, etc. de forma tal que  se possa 
harmonizá-los,  agregando valor  aos resultados e gerando a sustentabilidade. 

 Parece-nos que alguns  reflexos podem haver  decorrentes da  
implementação nova empresarialidade como se menciona: 

                       
  Tema central de tese de doutoramento defendida no ano de 2.002 na PUC/SP., sob competente 
orientação da Professora Doutora Maria Helena Diniz.
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n Absorção de  padrões éticos e morais no DNA da empresa, refletindo 
na cadeia de stakeholders;

nIncentivo ao  Empreendedorismo interno e ao voluntarismo;
nPraticas que não se relacionam com explorações de pessoas, 

corrupções ou danos ambientais;
nMelhor perspectiva de mercado;
nMelhoria no ambiente interno;
nIncentivo comunitário – melhor aceitação de produtos;
nPossibilidade de inclusão social ;
nIncentivo à sustentabilidade.
Há uma necessidade de o advogado se adequar às mudanças sociais para 

que possa bem implementar o conceito e modelo proposto, pois será chamado pelo 
mercado como elemento de idealização e de execução das formas para adentrar uma 
empresa em nova empresarialidade. 

Talvez a governança corporativa possa  ser o elemento  indutor do 
padrão de nova empresarialidade independente do tipo social ou do tamanho da 
empresa. Trata-se aqui de uma governança corporativa num modelo apropriado ao 
Brasil onde através da elaboração de um código de melhores práticas se poderia 
efetuar a: 

nCriação dos padrões éticos e morais;
nSofisticação do modelo de gestão com a criação de outros órgãos 

apropriados alem dos legalmente previstos; 
nCriação do sistema de sanções;
A depender do tipo social e das necessidades empresariais, estes 

procedimentos prévios podem no futuro, auxiliar a empresa a  participar do novo 
mercado-Bovespa. 

O advogado deve atentar para o fato de que com a mudança do paradigma, 
muitos empresários passarão a adotar políticas internas objetivando a  
responsabilidade social. 

Há aqui uma diferença a ser feita. A Empresa societariamente 
responsável não deve ser confundida com a Empresa socialmente responsável, pois 
enquanto a primeira se esforça para estar em conformidades (compliance) com as leis 
e respeitar o seu objeto social para a boa busca do fim social, a segunda vai alem com 
praticas que não se relacionam estritamente ao seu objeto social, mas que possuem 
uma visão cooperativa e solidária que acaba por contribuir para o seu 
desenvolvimento sustentável e inclusão social. 

        
  Entendemos que a governança corporativa à brasileira pode ser vista como “Submissão da 
empresa e de seus órgãos sociais a um sistema de regras impositivas de conduta que abrange 
determinadas práticas de fundo ético e moral, criadas para esta finalidade ou preexistentes, que 
se refletem na sua administração; relacionamentos entre sócios, administradores e grupos de 
interesse  social com os quais há interação, átis como funcionários, prepostos, 
acionistas/quotistas, fornecedores, clientes, alem do relacionamento com o poder do Estado e o 
mercado em geral, de forma positiva para que se cumpra o objeto social e se atinja o fim social 
dentro de certos padrões tidos por razoáveis e corretos. “ in A Nova Sociedade 
Limitada.Manole. São Paulo.2.004, Pág.203
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A inclusão da empresa em programas de responsabilidade social ou sócio 
ambiental acaba por gerar a responsividade social e reflexos diretos junto aos seus 
stakeholders. Assim é que os consumidores, segundo pesquisas específicas, acabam 
por se solidarizar com empresas socialmente responsáveis e a forma de demonstrarem 
é aquisição do produto ou do serviço. 

Há instituições financeiras que possuem programas de melhoria de juros 
e de custos em operações bancárias aquelas empresas que realmente possuam 
programas ativos de governanca corporativa e de responsabilidade social, que possam 
ser verificáveis. Fornecedores passam a realçar as práticas, gerando contrapartidas 
financeiras e perenizações.

       Sócios e Acionistas terão seus ganhos indiretos advindos do melhor 
posicionamento da empresa no mercado. Funcionários terão um meio ambiente de 
trabalho mais equilibrado. 

O que parece o mercado esperar do profissional do direito, além do 
necessário preparo intelectual e de seu continuo aperfeiçoamento é que entenda as 
mutações e interações havidas e que possa bem atuar na  orientação jurídica dos 
negócios, proteção e/ou correção de forma a proporcionar sempre o bom 
desenvolvimento das relações, efetivando a interação da ciência jurídica com a análise 
econômica do direito na busca da intelecção do custo da transação, prestando serviços 
preditivos e preventivos aos negócios.

Deve o profissional do direito entender as empresas não só na sua visão 
legalista, mas no seu espírito e função, observando e protegendo a fonte produtora e as 
suas imaterialidades, gerando quando chamado opinativos legais concisos, pontuais e 
imediatos para que as decisões possam ser tomadas na velocidade que necessitam.

Desenvolver sistemas para  as soluções éticas de conflitos coloca o 
advogado num patamar diferenciado. A Automediação que é um procedimento de 
cunho  ético estabelecido entre advogados, visando a solução de conflitos a latera do 
Judiciário, é instrumento potente para utilização neste novo mercado.

      Para finalizar, entendemos que para o advogado melhor atuar neste novo 
mercado, deve ser um elemento agregador de valor e maximizador de resultados a 
partir de uma visão sensível da questão e de seu entorno, para possibilitar a busca da 
efetividade nas relações jurídicas com resultados seguros, concretos, precisos e 
rápidos. Saudações especiais às mulheres advogadas e a esta Comissão que tão bem 
nos recebe nesta casa que é de todos nós. 

  Vide a respeito artigo de nossa autoria com este título no site da própria OAB onde se explica o 
mecanismo de automediação. O procedimento é baseado em compromissos éticos  para que os 
advogados possam exercitar com segurança e extra-autos, um movimento visando a 
composição das partes ou transação.  Há comprometimentos éticos como por exemplo,  não 
gravar, não levar nada incompleto do que se negociou  ao judiciário, não ter testemunhas, não 
efetuar reuniões na presença das partes, salvo quando autorizadas, designação de quem será o 
automediador, etc. Pode-se realizar perícias privadas e avaliações. Cada advogado efetua o seu 
registro.Efetivada a transação esta pode ou não ser homologada e gerar um título executivo.
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O SONO NA VIDA DA MULHER (ADVOGADA)

                      Ademir Baptista Silva, Advogado; 
           Médico; Especialista em Medicina do 

      Sono; Professor de Neurologia da 
      EPM – NIFESP; Palestrante do 
             Departamento de Cultura e Eventos da 
              OAB SP.

 A mulher brasileira conquistou um lugar importante nas carreiras jurídicas e, 
nos dias atuais, encontramos esta participação em todos os níveis da atividade jurídica 
nacional, com assentos, inclusive, na mais alta Corte de Justiça.

Na advocacia não é diferente, onde uma porcentagem expressiva de 
operadores é composta de brilhantes advogadas.

Porém, como em tudo que conquistamos com nosso suór, este excelente 
desempenho da mulher tem um preço, que as bravas mulheres pagam com galhardia. 

O alto preço de tanta dedicação a uma carreira de sucesso é, entre outros, o 
sacrifício do sono.

O sono, como a respiração e a alimentação, é uma função que precisamos 
cuidar diariamente, pois negligência pode trazer consequências indesejáveis.

Já se disse que temos que investir, aproximadamente, um terço de nossas 
vidas em sono, com um agravante, este investimento deve ser diário, pois não pode ser 
totalmente  reposto no futuro e nem construir-se uma “reserva de sono”.

O débito de sono pode ser comparado a uma dificuldade financeira, que vai do 
simples aperto de caixa até a bancarrota, quando soluções simples já não resolvem. 
Em matéria de sono perdido, temos que a sua resolução é sempre demorada, 
necessitando em torno de um mês para se compensar de um débito de poucas noites. 
Diz-se que sono só se paga em prestações diárias, não sendo solução satisfatória, 
dormir muito em um dia único com intúito de compensar sono perdido, pois apenas 
parte será aproveitada, demorando dias para a completa satisfação.

Nem todas as pessoas necessitam da mesma quantidade de sono, havendo os 
chamados dormidores curtos e os dormidores longos, que são pessoas normais com 
diferentes necessidades de dormir. Porém, o dormidor longo pode ser aquele com sono 
não reparador por doença, que necessita tratamento. Da mesma forma, aquele que 
dorme pouco pode ser alguém que, pela atividade, encolhe o sono, sem perceber que 
está sendo prejudicado.

Aspecto interressante é a questão da necessidade de sono no decorrer de nossa 
existência. Sabemos que o adolescente precisa dormir entre nove e dez horas diárias e 
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tem tendência a iniciar o sono bem tarde e acordar mais tarde ainda. É comum o jovem 
só dormir após as 4 horas da manhã e acordar depois das 14 horas, negligenciando 
escola ou trabalho e trazendo desconforto à família e socialmente.

Embora não constitua nenhuma potologia, este desvio ligado à idade pode ser 
controlado, fazendo com que o sono ocorra mais cedo e afete menos o dia a dia do 
jovem, pois nem sempre  trabalhos ou escolas estão disponíveis nos horários 
anômalos da juventude. Este padrão juvenil costuma se estender até os 30 anos de 
idade, quando um novo padrão o substitui, reduzindo o tempo total de sono para em 
torno de 8 horas e com inicio ao redor das 23 horas.

A advogada passa necessariamente por estas fases e precisa superá-las para 
obter o melhor rendimento em sua carreira. Uma das formas de evitar a manutenção do 
padrão defasado do sono é manter um horário regular de se levantar, evitando dormir 
até mais tarde nos fins de semana, pois ao dormir mais nestes dias, muda-se o relógio 
biológico, fazendo com que haja dificuldade para acordar cedo na segunda-feira, o 
que faz parte da chamada “ressaca”, que nada mais é que a quebra do relógio 
biológico. Este, muito falado, é pouco entendido, porém, de uma maneira simplista, 
podemos dizer que nosso relógio biológico é uma cadeia progressiva de reações 
químicas que são moduladas por genes e muito dependentes da presença ou ausência 
de luz. Quando contrariamos o relógio biológico, deixamos de produzir reações 
importantes, por não termos as condições para a sua ocorrência, o que disrregula todo 
o sistema e prejudica a pessoa. 

O abuso do relógio biológico está bem definido nos casos de trabalho em 
turno ou em horários variados e no chamdo “jetlag” ou sindrome da mudança rápida 
de fuso horário, que acontece em viagens aéreas longas, sendo mais evidentes nos 
voos sentido oeste-leste, por questóes do nosso prórpio relógio biológico. Nosso 
relógio é regulado para um ciclo de 25 horas, portanto temos sempre a tendência de 
atrasar o horário de dormir (daí o atraso de fase dos adolescentes, já referidos), 
levando a estas diferenças dependentes do sentido do vôo.

As mulheres sofrem mais de insônia que os homens e este transtorno de sono 
costuma se agravar  com as mudanças hormonais próprias do gênero. 

Dividimos as insônias em primárias e associadas. Falamos de insônia 
primária, quando não há evidência de outra doença associada que explique o quadro. 
Dentre as primárias, a insônia condicionada se destaca pela frequência na população. 
Esta insônia pode ser facilmente relaciona com um fato estressante, externo ou 
interno, físico ou emocional. Inicia-se com uma dificuldade aguda de sono que 
denominamos insônia de ajuste, comum e passageira, mas que se não resolvida cria 
um vínculo de condicionamento e pode persistir por anos, com necessidade de apoio 
profissional para a sua solução. De uma maneira geral, não se usa medimentos para 
quadros de insônia, sendo os chamados tratamentos cogitivo-comportamentais os 
mais indicados. São tratamentos onde o profissional atua no entendimento da 
preocupação do insone, quebrando mitos e  costumes inadequados. São tratamentos 
breves, porém com resultados bastante promissores. O uso de álcool, como tentativa 
de  combate da dificuldade de iniciar ou manter o sono, é totalmente contraindicado, 
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pois apesar do seu efeito sedativo, tem ação fugaz e efeito rebote, além de apresentar o 
efeito da escalada de dose que com certeza prejudicará muito mais que o pequeno 
benefício inicial. Quando se fizer necessário o medicamento, cuidado importante deve 
se ter com os tranquilizantes, pois estes podem agravar doenças subclínicas como por 
exemplo a temida apnéia do sono, pois sendo relaxantes musculares, dificultam o 
esforço respiratório e podem induzir quadros severos de apnéia. Outro detalhe refere-
se ao tempo de efeito da medicação, sendo importante adaptar o tempo de efeito ou a 
chamada meia vida do medicamento ao horário da maior dificuldade de sono. Assim, 
se for apenas dificuldade de adormecer ou uma insônia inicial, deve-se usar indutor de 
sono de meia vida curta, porém se a dificuldade se protui pela noite, indutores com 
meia vida mais longa são mais adequados.

A insônia associada tem um impacto importante na vida das pessoas. 
Frequentemente aparece associada à depressão, sendo a última muito prevalente na 
população, especialmente a feminina. A dificuldade de sono associada à depressão se 
expressa no meio da noite ou com despertar precoce, quando o tratamento das duas 
condições se faz necessário. A vida diária, o estresse, além dos prazos e das audiências, 
são fatores que frequentementes se associam a quadros da chamada distmia, ou seja, 
depressão leve, com toques de mau humor e cansaço, o que desgasta a vida da 
profissional  e gera grande sofrimento. A identificação desses quadros e a rápida 
solução são passos importantes para se garantir uma  atividade profissional profícua e 
feliz. Lembrar que a insônia precede o inicio da depressão em quase metade dos casos. 
As insônias associadas à ansiedade são, também, comuns entre profissionais e devem 
merecer atenção para evitar cronificação e danos irreparáveis.

A fibromialgia, doença comum em mulheres, com sintomas de dores pelo 
corpo, cansaço fácil e sono não reparador, é um exemplo de doença onde o sono ou 
seja a qualidade do sono está completamente envolvida. O diagnóstico preciso e o 
tratamento multiprofissional com exercícios e medicamentos com efeitos benéficos 
sobre a qualidade do sono são fundamentais.

Na nossa sociedade violenta, cada dia mais se observa o chamado estresse 
pós-traumático, onde pesadelos e insônia são fenômenos que precedem a abertura 
do quadro clínico, após violências como sequestros e outras. O diagnóstico e 
tratamento, levando em consideração todos os aspectos desta síndrome são 
cuidados importantes para a sua melhor solução. As mulheres estão sujeitas a estes 
quadros, pois muitas vezes são obrigadas a desenvolverem suas funções 
profissionais em ambientes violentos, por força da profissão que abraçaram. A falta 
de diagnóstico, cronificando tais situações torna a solução mais dificil e demorada.

O transtorno da ansiedade generalizada é outra situação frequente no 
ambiente profissional e, além de prejudicar o desenvolvimento profissional, causa 
grande  repercussão na sua vida familiar e profissional.

Sugestões para um sono melhor:
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- Criar um ambiente propício para o sono (cama, quarto, temperatura e ambiente)
- Criar um ritual simples e eficiente de adormecer.
- Evitar alimentos cafeinados durante a noite (chocolate, café, coca cola, guaraná, 
chá preto, etc).                        
- Evitar exercício físico ou atividade intelectual intensos.
- Evitar o uso de despertador para conferir as horas.
- Levantar-se em caso de despertar prolongado (evitar usar a cama para pensar em 
problemas e suas soluções).
- Manter horários regulares de deitar e levantar.
- Reservar a cama apenas para dormir (evitar leitura prolongada, ouvir música, 
comer e trabalhar).

Esperamos que este artigo contribua, especialmente com aquelas 
profissionais que já se sentiram absolutamente sozinhas, no meio da noite, sem 
conseguir dormir em um mundo adormecido, conforme lição do grande mestre da 
Medicina do Sono Dr. Christian Guilleminault, a quem rendemos nossas 
homenagens e agradecimentos.
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O PODER FAMILIAR
NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

   Adriana Duarte da Costa Louzado 
      Facchini, Advogada; Graduada na 
      Univers idade Ibirapuera;  Pós-                                                          

                     Graduada em Direito Civil e Mestre             
                                                    em Direito na Sociedade da informação                                                     
                      pela UniFMU; Atua nas áreas Cível,  
                                                    Família e Trabalhista.

A revolução no Direito de Família veio se consagrar com a promulgação da 
Constituição de 1988, atendendo ao que há muito vinha sendo preconizado pela 
doutrina.

Orlando Gomes foi quem bem explicou porque ocorreu a demora para que a 
igualdade jurídica entre o homem e a mulher se materializasse, quando dissertou sobre 
a modernização do Direito de Família. Para ele, “progride, sem dúvida, a convicção de 
que é preciso por termo à injusta condição de inferioridade da mulher que os Códigos 
ainda chancelam. Mas não poucos reagem à idéia da plena igualdade dos cônjuges”.¹

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – substituiu o Código de 
menores ( Lei 6697 de 10.10.1979) e passou a vigorar dois anos após a vigência da 
Constituição Federal de 1988. Trouxe também disposição expressa sobre o poder 
familiar (ainda pátrio poder)em seu artigo 21:

 “O pátrio poder será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela 
mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito 
de, em caso de discordância, recorrer a autoridade judiciária competente para a 
solução da divergência”.

Atribuindo o pátrio poder conjuntamente ao pai e à mãe, veio ao encontro do 
que já acontecia no cotidiano das famílias, em que as mulheres já vinham assumindo 
efetivamente essa função, independentemente do casamento ou mesmo da presença 
do pai.

O Estatuto da Criança e do Adolescente também trouxe a disciplina legal para 
a solução de eventuais discordâncias entre os pais, estabelecendo o recurso à 
autoridade judiciária, que é uma das maneiras de enfrentar o problema.

Na opinião do Fujita, o poder familiar, além de ser considerado um direito, é 
um encargo dos pais em zelarem pela boa formação dos filhos, tornando-os úteis a si, à 
família e à sociedade, sendo certo que a desídia ou abandono dos pais podem trazer-
lhes conseqüências legais, desde a perda do poder familiar até responderem por crime 
de abandono material, moral e intelectual de menores.²

 ¹GOMES, Orlando. O novo direito de família. Porto Alegre. Fabris, 1984. p. 6.
² Arts. 224 a 246, CP.

23



Consiste na própria Constituição Federal, em seu artigo 227, caput, que é dever da 
família (na qual incluem os pais, como principais obrigados), da sociedade e do 
estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, não só os 
direitos inerentes à pessoa humana, os quais ali vão elencados, como também aqueles 
que lhes são reconhecidos levando em conta a situação peculiar de desenvolvimento.

Para o cumprimento desse dever, impõe-se seja conferido aos pais um 
conjunto de prerrogativas a fim de que possam efetivamente cumprir com a obrigação 
devida. Entende-se, então, que a noção de poder, mas não como direito subjetivo dos 
pais, de um poder concedido pelo ordenamento jurídico como meio para satisfação de 
seus interesses, mas sim como instrumento de realização da função paterna, e sempre 
no interesse do filho.
De acordo com Caio Mario da Silva Pereira, o poder familiar “é o complexo de direitos 
e deveres quanto à pessoa e bens do filho, exercidos pelos pais na mais estreita 
colaboração, e em igualdade de condições segundo o artigo 226, § 5º, da Constituição 
Federal de 1988.

Dessa forma, podemos concluir que o poder familiar corresponde a ambos os pais, 
que, conjuntamente, devem exercê-la no interesse ou benefício dos filhos com o 
objetivo de criá-los, protegê-los, representá-los e, em definitivo, dar-lhes a assistência 
necessária que o estado de menoridade ou incapacidade requer, para o que o 
ordenamento jurídico lhes concede direitos e faculdades que lhes servem como meios 
para o devido cumprimento
Inobstante a isso, essa função é desempenhada sempre no superior interesse do filho, 
que é quem necessita da proteção, da direção, da atuação dos pais em defesa de seus 
interesses, haja vista sua pouca maturidade, experiência e condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento. Aliás, o princípio do melhor interesse da criança se consagra 
hoje como diretriz básica de toda legislação de menores, incorporada em definitivo no 
direito brasileiro, e de forma bastante contundente na jurisprudência.

O poder familiar no pólo ativo, corresponde aos pais que, em igualdade de 
condições, têm a responsabilidade pelo cumprimento de todas as atribuições que lhes 
são inerentes. Em posição de igualdade jurídica, reconhecendo-se a ambos os mesmos 
direitos e obrigações, já não se fala em competências ou encargos diferenciados tão-
somente por serem de sexos diferentes e também as discriminações, tanto do lado 
masculino quanto do feminino.
Todo e qualquer filho menor é sujeito passivo, vínculo que lhe é atribuído tão-somente 
pela determinação da paternidade e/ou maternidade, na forma da lei. Ressalta-se, 
entretanto, que a condição de ser filho natural não basta para se ter o filho sujeito ao 
poder familiar, senão que seja juridicamente determinada a filiação, que se prova com 
o regular registro da paternidade no assento de nascimento.

Podemos destacar os seguintes traços característicos do poder familiar 
encontrados em nossa doutrina:

Poder-dever – É um poder dever pertencente aos pais, mesmo que separados. 
O poder familiar situa-se entre o poder e o direito subjetivo, consiste ainda, em ser um 
encargo público.
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instrumental de evidente interesse público e social, de exercício obrigatório e interesse 
alheio ao titular. Não se reconhece aos pais o direito de abrir mão do poder familiar 
segundo conveniências ou em proveito próprio. É de direito natural, aliás, que o poder 
familiar jamais pode terminar por vontade dos titulares. Mesmo porque eventual 
renuncia certamente vivia em prejuízo do filho, uma vez que o poder familiar é 
reconhecido e exercido especialmente em benefício dele.
.

Intransmissibilidade -  O poder familiar é intransmissível, pois somente pode 
ser atribuído aos que ostentam a qualidade de pai e de mãe – daí o caráter 
personalíssimo – não se admitindo sua outorga ou transferência a terceiros, seja a que 
título for. Trata-se se uma qualidade ínsita  à condição de pai, da qual não se pode 
apartar por tratar-se de um interesse transubjetivo.

Imprescritibilidade – O poder familiar é imprescritível, qualidade do que não 
prescreve, própria das coisas que não se podem apropriar individualmente, como é o 
caso do poder familiar. O poder  familiar não se extingue com o seu não – exercício. 
Assim, por exemplo, ainda que os pais não exerçam por longos anos a prerrogativa de 
nomear tutor ao filho, poderão sempre fazê-lo, a qualquer tempo, desde que investidos 
na função. Da mesma forma, poderão sempre reclamar o filho de quem ilegalmente o 
detenha, ou exercer qualquer outra função típica, sem qualquer prejuízo por não tê-la 
exercido antes e independentemente de qualquer prazo preestabelecido.

Indivisibilidade – O poder familiar é indivisível, porém não seu exercício. 
Como declara Silvio de Salvo Venosa, “quando se trata de pais separados, cinde-se o 
exercício do poder familiar, dividindo-se as incumbências³”.

Incompatibilidade com a Tutela – Não há casos de nomeação de tutor para 
menor, cujos pais não foram suspensos ou destituídos do poder familiar.

Relação de Autoridade – É uma relação de autoridade entre os pais e o filho 
menor, uma vez que, há um vínculo de subordinação entre eles. Enquanto os pais têm o 
poder de mando, os filhos possuem o dever de obediência.

As funções do poder familiar de conteúdo pessoal estão reguladas 
basicamente em três textos legais na Constituição Federal, artigo 229; no Código 
Civil, artigo 1634; Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 22.

Estabelece o artigo 229 da Constituição federal que “os pais têm o dever de 
assistir, criar e educar os filhos menores”. Refere-se expressamente às obrigações dos 
pais com relação aos filhos menores, a norma vem confirmar a que já disse 
anteriormente no sentido de a Constituição Federal ter se tornado a Carta fundamental 
do Direito de Família, nesse caso do direito da filiação.

 ³VENOSA, Sílvio de Salvo, op. cit. p. 359.

Irrenunciabilidade – O poder familiar é irrenunciável porque se trata de poder 

25



programática do que constitui o poder familiar. O preceito deixa claro que a obrigação 
dos pais é extremamente abrangente, obrigando-os a estar presentes na vida do filho, 
numa postura de ação e integração, prestando-lhe assistência de toda a ordem. O dever 
de assistir é amplo e abrange todos os demais como, o dever de criar, o dever de educar, 
o dever de ter em companhia e guarda e o dever de representação e assistência.

Por sua vez, o Código Civil, ao estabelecer a competência dos pais com 
relação à pessoa dos filhos no artigo 1634, além dos deveres de criar e educar (inciso 
I), referidos na norma constitucional, acrescenta, ainda, os seguintes: ter em 
companhia e guarda (inciso II), conceder ou negar o consentimento para casar ( inciso 
III), nomear tutor (inciso IV), representar e assistir (inciso V), reclamar de quem 
ilegalmente detém o filho (inciso VI) e exigir obediência, respeito e serviços próprios 
da idade ou condição (inciso VII).

As funções do poder familiar de conteúdo pessoal consiste nas seguintes: 
dever de criar, no qual se inclui o de sustento; dever de educar; dever de ter em 
companhia e guarda, no qual se inclui o dever de reclamar de detenção ilegal; dever de 
representação e assistência, no qual se incluem o dever de conceder ou negar 
consentimento para casar e a faculdade de nomear tutor; dever de exigir obediência, 
respeito e colaboração e, enfim, dever de cumprir e fazer cumprir as determinações 
judiciais.

O dever de criar se refere à obrigação de garantir o bem estar físico do filho, o 
que inclui o sustento alimentar, o cuidado com a saúde e o que mais necessário for à 
sobrevivência. Assim, pois, a função de criar se refere, particularmente, ao dever de 
alimentar ou, como referido no Estatuto da Criança e do Adolescente, ao dever de 
sustento.

O titular da função paterna é obrigada a sustentar o filho, ainda que não tenha 
auxílio das suas rendas, e ainda que tais rendas suportem os encargos da alimentação. 
A obrigação subsiste enquanto menores os filhos, independentemente do estado de 
necessidade deles, como na hipótese de disporem eles de bens ou rendimentos 
próprios. É, pois, um dever assistencial, não recíproco em benefício dos genitores, que 
cessa com a maioridade.

O dever de educar implica de promover no filho o desenvolvimento pleno de 
todos os aspectos da personalidade, preparando-o para o exercício da cidadania e 
qualificando-o para o trabalho, seja através da educação informal, seja através da 
educação formal.

A função educativa, pela própria natureza, o ofício de correção, ainda que não 
haja previsão legal expressa, pois é correlato ao dever de educar. O direito-dever de 
educar, escreveu Santos Neto, “traz ínsito o chamado direito-dever de corrigir”

A função de ter os filhos em companhia e guarda é extensão tanto do dever 
constitucional de assistir o filho (estar presente em sua vida, acompanhá-lo, 
testemunhar o que faz), quanto do dever de criação e educação, uma vez que os pais só 
poderão criar e educar o filho se tiverem consigo, vivendo em sua companhia. 

Ademais, o domicílio dos pais é o domicílio dos filhos.

   Art. 76, § único CC – “O domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente (...)”. 
Nos  mesmos termos, o CC/1916, artigo 36: “Os incapazes têm por domicílio o do seus 
representantes”.

O dever de assistir deve ser compreendido como uma declaração 
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cuidar-lhe da criação e educação, a lei  lhes assegura o correlato mister de reclamá-lo 
de quem o detenha ilegalmente, contra sua vontade e sem justa causa, impondo-lhe sua 
vontade à casa paterna.

A lei confere aos pais a função de manifestar a vontade pelo filho, mediante a 
representação, ou a função de assistir o filho em certas manifestações de vontade, 
conforme seja ele menor ou maior de 16 anos, nos termos do artigo 1634, inciso V, do 
Código Civil. Sem dúvida alguma, essa é mais uma forma de os pais prestarem ao filho 
a assistência a que se refere a norma constitucional. 

Nos dias atuais, com a evolução tecnológica, o poder familiar deve ser 
exercido pelos pais de forma ainda mais seguradora, devido aos riscos que a Internet 
pode trazer aos menores.

Portanto, devemos ressaltar a importância da ética na sociedade da 
informação. O ensino da ética passou a ser algo essencial nos dias de hoje.

Questiona-se, porém o direito à privacidade e à intimidade dos menores em 
relação aos seus pais. Até que ponto os pais podem vasculhar Orkuts, e-mails, entre 
outras ferramentas no meio eletrônico?

Mas é certo que o menor é titular dos seus direitos fundamentais, mas, por 
conta de sua imaturidade ou falta de discernimento, o exercício ou falta de 
discernimento, o exercício desses direitos pode ser transferido, temporariamente, ao 
seu representante legal.

Assim, a autoridade parental deve sempre observar a situação específica em 
que o menor se encontra. O ponto essencial é saber se a idade e a maturidade do menor 
permite que ele seja ouvido e que possa se posicionar em relação às suas vontades, 
desde que, essas vontades não sejam contrárias à sua situação de pessoa em 
desenvolvimento. Dessa forma, concluímos que, se o menor pode correr riscos  com a 
Internet, pode sim os pais ou responsável legal utilizar métodos para limitar o seu 
acesso à rede informatizada.

O poder familiar na sociedade da informação é importante  em dois aspectos. 
Ou seja, se o pai ou a mãe impede de forma absoluta o acesso do filho da Internet, tal 
atitude pode violar os direitos personalíssimos do filho, podendo, inclusive, resultar 
de sua exclusão digital, retirando-lhe, possivelmente, melhores condições para se 
enquadrar no mercado de trabalho no momento de busca pela sua profissionalização. 
Por outro lado, se deixa o acesso à Internet de forma livre, sem qualquer cuidado ou 
limitação adequada para a idade do filho, poderá incorrer em   violação aos direitos do 
menor por falta de cuidado e descumprimento de seu dever, caso o filho seja alvo de 
violência.

São muitas as violências de direitos da criança e adolescente provenientes do 
uso indevido da Internet. Entre muitas situações podemos citar: a pedofilia, o uso 
indevido de imagens, acesso a conteúdos impróprios para a idade, pornografia, 
informações falsas, cyberbulling, etc.

Além das ferramentas de proteção e softwares, os especialistas recomendam 
que a prevenção tem sido a melhor solução. O diálogo com os filhos, inclusive com o 
conselho antigo para não conversar com estranhos, além de manter o computador em 
um ambiente de acesso aos pais e nunca no quarto do menor ou adolescente.

Dessa forma, conclui-se que o poder familiar deve ser cumprido pelos pais ou 
representante legal inclusive na sociedade da informação.

Tendo os pais a função de ter o filho em sua companhia e guarda, para bem 
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OS NOVOS NÚCLEOS FAMILIARES E A QUESTÃO DAS 
FAMÍLIAS HOMOAFETIVAS
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1. Introdução
Até o advento da Constituição Federal de 1988, o conceito jurídico de família 

era extremamente limitado e taxativo, pois o Código Civil de 1916 somente conferira 
o status familiae aos agrupamentos originados pelo instituto do matrimônio.

Além disso, o único modelo de família era caracterizado como um ente 
fechado, voltado para si mesmo, onde a felicidade pessoal dos seus integrantes, na 
maioria das vezes, era preterida pela manutenção do vínculo familiar a qualquer custo 
("o que Deus uniu o homem não pode separar") – daí porque se proibia o divórcio e se 
punia severamente o cônjuge adulterino e o tido como culpado pela separação judicial.

Entretanto, os princípios preconizados na atual Carta Magna provocaram uma 
profunda alteração do conceito de família até então predominante na legislação civil.

Grande parte do direito civil foi incluída na Constituição Federal, o que 
enlaçou temas sociais juridicamente relevantes a fim de garantir-lhes efetividade. As 
previsões das novas famílias, aliada a intervenção do Estado nas relações de direito 
privado permitiu o revigoramento das instituições de direito civil, afastando-se da 
concepção individualista tradicional até então vigentes.

Todavia, mesmo com o alargamento de conceitos e instituições, o legislador 
constituinte omitiu-se frente a uma realidade: as famílias homoafetivas. Porém, 
mesmo diante de tal lacuna legal, inúmeros julgados surgiram pelo país considerando 
como instituição familiar àquela formada por pessoas do mesmo sexo, mesmo 
representando uma dissonância a um dos requisitos do casamento.

Esse reconhecimento passou a gerar inúmeros reflexos na ordem social e, 
sobretudo jurídica. Desta forma, tem-se por escopo precípuo a análise do surgimento e 
evolução do conceito de família, sobretudo no que tange as famílias homoafetivas, 
que vêm recebendo grande ênfase na imprensa e nos Tribunais.

2. A função do grupo familiar
O grupo familiar tem função social e é determinado por necessidades sociais. 

Ele deve garantir o provimento das crianças, para que elas, na idade adulta, exerçam 
atividades produtivas para a própria sociedade, e devendo assim educá-las, para que 
tenham moral e valores compatíveis com a cultura em que vivem.¹

¹  DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4 ed. São Paulo: RT, 2008, p. 
43.
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Não obstante, a família deve garantir uma vivência digna a todos os seus membros e 
principalmente, aos idosos, que necessitam de cuidados diferenciados.

Contudo, a organização familiar vem sendo alterada no decorrer da história do 
homem, conforme se observou. 

Logo, mister se faz abordar os núcleos familiares previstos na Constituição 
Federal de 1988 para, posteriormente, adentrar-se aos não tipificados e atualmente 
observados na sociedade.

2.1 Família Conjugal
Família conjugal é aquela composta por pai, mãe e os filhos, ou apenas um 

casal, estando todos residindo dentro de um mesmo lar, seja pelo casamento ou pela 
união estável. Porém, pode acontecer de um casal independente de residir sob o 
mesmo teto, serem movidos pela sua intenção de formar um núcleo familiar único, 
também recebendo a denominação de família conjugal.²

No que tange o casamento, embora a lei não o defina expressamente, 
declina sua finalidade no art. 1511 do CC ao estabelecer a comunhão plena de vida, 
com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Também prevê efeitos, 
atribuindo encargos e ônus ao casal, no art. 1565 do CC ao afirmar que homem e 
mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis 
pelos encargos da família.

Nesse contexto, Silvio Rodrigues assevera que a aproximação dos sexos 
e o natural convívio entre marido e mulher, ordinariamente, suscitam o 
desenvolvimento de sentimentos afetivos recíprocos, dos quais o dever de se 
prestarem assistência é mero corolário.³ 

Maria Helena Diniz, por seu turno, afirma que o auxílio mútuo é "[...] 
corolário do convívio entre os cônjuges e fim do matrimônio".

Importante também ressaltar certas peculiaridades que envolvem o 
casamento. Se de um lado há o interesse do Estado na constituição da chamada cellula 
mater da sociedade, como elemento estruturante da própria sociedade organizada, do 
outro lado, sob a ótica dos noivos, está no domínio dos sentimentos, isto é, a vontade 
de permanecerem unidos num mesmo ideal. 

Com o advento da CF/88 novos paradigmas familiares surgiram sendo 
que, merece destaque o reconhecimento da união estável e da família monoparental 
como entidades familiares (art. 226, CF).

² GLANZ, Semi. A Família Mutante – Sociologia e Direito Comparado: Inclusive o 
Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 26.
³  RODRIGUES, Sílvio. Direito civil: direito de família. V. 6. 25 ed., São Paulo: Saraiva, 
2000, p. 41.
  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – Direito de família. V. 5. 23 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008, p. 28.
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A união estável significa a comunhão entre um homem e uma mulher com os 
mesmos objetivos do casamento. A única diferença entre o casamento e a união estável 
se dá quanto à prova: naquele, é pré-constituída (certidão de casamento), nesta, é pós-
constituída. Porém, na união estável, copia-se o casamento, cumprindo-se os mesmos 
direitos e deveres.

2.2 As famílias homoafetivas ou homoparentais
Apesar desta espécie familiar ainda não ser reconhecida pela legislação 

brasileira, não se pode simplesmente ignorá-la, uma vez que está se tornado cada vez 
mais aceita pela sociedade. 

O que deve ser considerado nesta e em qualquer outra forma de família, é a 
relação entre os companheiros, devendo a homossexualidade ser vista 
secundariamente, face ao fato, de que não há qualquer motivo para que a sexualidade 
de um casal seja fator relevante na formação do vínculo e caráter dos filhos.

Há que se considerar, que para aqueles pais, preocupados com o 
desenvolvimento psicológico e social dos filhos, mesmo quando um ou o casal é 
homossexual, não existem comprovações de que haverá influência na formação do 
vínculo parental e no exercício das funções e deveres para com os filhos. Pelo 
contrário, segundo o psiquiatra infantil Dr. Stéphan Nadaud, após estudos constatou-
se que o desenvolvimento emocional das crianças criadas nesta forma familiar está 
dentro dos parâmetros considerados normais. 

3. Do alargamento do conceito de família
Embora a família seja a célula mater do Estado, a lei não o define seu conceito 

expressamente, declinando apenas as suas finalidades no art. 1511 do CC.
Nesse sentido, a lei Maria da Penha Lei n. 11.340/06, em seu art. 5º supriu a 

lacuna até então existente na legislação brasileira no que diz respeito ao conceito de 
família. Afirma o art. 5º da referida lei: 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
(...)
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são 
ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade 
expressa; (grifo nosso).
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação. 
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação 
sexual. 

 NADAUD, Stéphan. Tese apresentada na França no ano de 2000. Disponível em: 
<http://homoparentalite.free.fr/etudes/monde001027>. Acesso em: 12 fev. 2010. “La 
population d'enfants de parents homosexuels étudiée est “clinequement non pathologique”,. 
“L'homorarentaliténe semble pas constituer, en soi, un facteur de risqué pour les enfant”,écri-
il. “Ces enfants vont bien”,dit-il plus, simplement. C'est parcequ'il trouvait étonnant que sur 
cette réalité en développeement en France”, l”homoparentalité, “n'impote qui dise 
n'importequoi, mélangeant orientation sexualle du parent, différence des sexes et capacité d' 
êtrede bons parents” que se jeune psychiatre pour enfants a planché durante deux années sur 
une” ́ 'etude descriptive exploratoire sans hypothèse a priori”.
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Conforme demonstrado, a referida lei representou um grande avanço no que 
tange ao conceito de família no direito brasileiro, pois reconheceu a entidade 
constituída por vontade expressa, permitindo uma maior interpretação no sentido de 
considerar como família os casais homossexuais, até então esquecidos pelo legislador.

O inciso II da referida Lei, diferente do rol Constitucional apresenta um 
conceito bastante moderno de entidade familiar. O elemento vontade, passou a ser 
elemento básico para formação de uma entidade familiar. 

Ademais, o parágrafo Único do art. 5º da “Lei Maria da Penha” é de extrema 
importância, pois reconheceu expressamente a união homoafetiva, ainda que seja 
entre mulheres.

3.1 A atual posição dos Tribunais sobre as famílias homoparentais
De forma assemelhada ao que se descreveu acima, grande parte da doutrina e 

da jurisprudência, vem no posicionando no sentindo de ser perfeitamente possível que 
se reconheça uma sociedade de fato entre homossexuais. 

Destarte, com muito acerto, tem-se atualmente uma forte tendência jurídica 
reconhecendo tais uniões como entidade familiar (e não mais como sociedade de fato, 
afastando-se assim a aplicação da Súmula n. 380 do STF), o que, por conseqüência, 
fixa a competência da Vara de Família e não mais Vara Cível para apreciar feitos a ela 
relacionados.

Os doutrinadores que defendem tal posicionamento, dentre os quais se 
destaca Maria Berenice Dias afirmam que ao elencar os direitos e garantias 
fundamentais, o art. 5º da CF/88, utiliza-se dos princípios da igualdade e da isonomia 
de potencialidade, devendo estes desempenharem papel transformador na 
configuração de todas as relações jurídicas. 

Desta forma, jamais poderá haver desrespeito ou prejuízo a um ser humano, 
em função da orientação sexual, isto é, não se poderá dispensar tratamento digno a um 
ser humano.

A esse respeito, destaca-se o julgado abaixo declinado:

A P E L A Ç Ã O  C Í V E L .  U N I Ã O  H O M O A F E T I VA .  
RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA E DA IGUALDADE. É de ser reconhecida 
judicialmente a união homoafetiva mantida entre duas mulheres 
de forma pública e ininterrupta pelo período de 16 anos. A 
homossexualidade é um fato social que se perpetua através dos 
séculos, não mais podendo o Judiciário se olvidar de emprestar a 
tutela jurisdicional a uniões que, enlaçadas pelo afeto, assumem 
feição de família. A união pelo amor é que caracteriza a entidade 
familiar e não apenas a diversidade de sexos. É o afeto a mais pura 
exteriorização do ser e do viver, de forma que a marginalização 
das relações homoafetivas constitui afronta aos direitos humanos 
por ser forma de privação do direito à vida, violando os princípios 
da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Negado 
provimento ao apelo. (TJ, Estado do Rio Grande do Sul, AC 
70012836755, Dês. Luiz Felipe Brasil Santos (revisor), Des. 
Ricardo Raupp Ruschel Desa. Maria Berenice Dias, 2005).
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Ademais, em inédita decisão, o STJ reconheceu o direito de companheiro do mesmo 
sexo à previdência privada complementar, nos termos do julgado abaixo descrito:

DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIOS. 
COMPLEMENTAÇÃO. PENSÃO POST MORTEM. UNIÃO 
ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO. PRINCÍPIOS 
FUNDAMETNAIS. EMPREGO DE ANALOGIA PARA 
SUPRIR LACUNA LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PRESENÇA DOS 
ELEMENTOS ESSENCIAIS À CARACTERIZAÇÃO DA 
UNIÃO ESTÁVEL, COM EVITENTE EXCEÇÀO DA 
DIVERSIDADE DE SEXOS. IGUALDADE DE CONDIÇÕES 
ENTRE OS BENEFICIÁRIOS. Despida de normatividade, a 
união afetiva constituída entre pessoas de mesmo sexo tem batido 
às portas do Poder Judiciário ante a necessidade de tutela, 
circunstância que não pode ser ignorada, seja pelo legislador, seja 
pelo julgador, que devem estar preparados para atender às 
demandas surgidas de uma sociedade com estruturas de convívio 
cada vez mais complexas, a fim de albergar, na esfera de entidade 
familiar, os mais diversos arranjos vivenciais. [...] (STJ – 3ª T. – 
REsp 1.026.981 / RJ – Rel Min. Nancy Andrighi – j. 04.02.2010).

Assim, embora o legislador insista em não assumir o seu compromisso maior, 
que é o de editar leis que atendam à realidade social, os Tribunais têm agido em sentido 
contrário, ou seja, proferindo decisões que reconhecem as uniões homoafetivas. 

O Superior Tribunal Eleitoral, ao estender a inelegibilidade da parceira do 
mesmo sexo, atestou a existência de uma união estável homossexual. Outrossim, 
novamente o STJ reconheceu a possibilidade jurídica da ação declaratória de união 
homoafetiva, sob o fundamento de que não existe vedação legal para o 
prosseguimento do feito. 

Afirma o ministro Antônio de Pádua Ribeiro que embora o magistrado de 
primeiro grau possa entender que se trata de lacuna legislativa, uma vez que a matéria 
ainda não foi expressamente regulada, ao Julgador é vedado eximir-se de prestar 
jurisdição sob o argumento de ausência de previsão legal, devendo, nesses casos, 
utilizar-se da analogia, a fim de alcançar casos não expressamente contemplados, mas 
cuja essência coincida com outros tratados pelo legislador. 

3.2 Competência
A questão relativa à competência jurisdicional no caso de conflitos que 

envolvam casais homossexuais está diretamente relacionada à controvérsia quanto 
ao reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar. 

Um bom exemplo foi a demanda julgada na 5ª Vara Cível de Belo Horizonte, 
em 2005, envolvendo um casal homossexual que convivia sob o mesmo teto, 
compartilhando despesas e mantendo conta conjunta, por cerca de 35 anos. A Juíza, 
em decisão inédita, determinou que o INSS pagasse pensão ao companheiro do de 
cujus, no valor integral dos vencimentos que este percebia quando morreu. Em seu 
provimento, declarou a magistrada:

   TSE. REsp. Eleitoral 24.564, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.10.2004.
  STJ,  REsp 820475-RJ, 4ª T. Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Min. 
Luis Felipe Salomão, j. 02.09.2008.
 

6

7

6 

7

32



[...] Justiça não pode seguir dando respostas mortas a perguntas vivas. O Poder Judiciário tem 
que ser independente e ter a coragem de inovar, de enfrentar os tabus e de reconhecer a 
realidade dos fatos que estão batendo à sua porta, adequando a eles a legislação existente. 

Em dezembro de 2005, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de 
pensão previdenciária por morte de companheiro homossexual pela primeira vez. 
Nessa oportunidade, os Ministros classificaram como discriminatório o argumento de 
não haver previsão legal para a hipótese e deram a pensão por morte para o 
companheiro que teve uma união estável comprovada por 18 anos.

Nesse sentido, ressalta-se também o recém julgado do STJ de 02/09/08 que 
reconhece possibilidade jurídica de discutir ação sobre união homoafetiva. Por 3 
votos a 2, a Quarta Turma do STJ admitiu a possibilidade jurídica do pedido de 
reconhecimento da união estável entre homossexuais e determinou que a Justiça 
Fluminense retome o julgamento da ação envolvendo o agrônomo brasileiro Antônio 
Carlos Silva e o canadense Brent James Townsend, que foi extinta sem análise do 
mérito. Foi a primeira vez que o STJ analisou os direitos de um casal homossexual 
com o entendimento de Direito de Família e não do Direito Patrimonial.  

3.3 Direito Patrimonial 
O direito patrimonial de casais do mesmo sexo também não é mais novidade 

no STJ. A Corte já possui jurisprudência sobre várias questões patrimoniais – pensão, 
partilha de bens etc. – envolvendo casais homossexuais. 

O primeiro caso apreciado no STJ (Resp 148897) foi relatado pelo então 
ministro Ruy Rosado de Aguiar, que em 1998 decidiu sobre um caso de separação de 
casal homossexual, conferindo ao parceiro o direito de receber metade do patrimônio 
obtido pelo esforço comum. 

Também já foi reconhecido pela Sexta Turma do STJ o direito de o parceiro 
(Resp 395804) receber a pensão por morte do companheiro falecido. O entendimento, 
iniciado pelo ministro Hélio Quaglia Barbosa quando integrava aquele colegiado, é 
que o legislador, ao elaborar a Constituição Federal, não excluiu os relacionamentos 
homoafetivos da produção de efeitos no campo do direito previdenciário, o que é, na 
verdade, mera lacuna que deve ser preenchida a partir de outras fontes do direito. 

Em uma decisão mais recente (Resp 773136), o ministro Humberto Gomes de 
Barros negou um recurso da Caixa Econômica Federal que pretendia impedir que um 
homossexual colocasse seu companheiro como dependente no plano de saúde. 
Segundo o ministro, o casal atendia às exigências básicas para a concessão do 
benefício, como uma relação estável de mais de sete anos e divisão de despesas, entre 
outras.
  
  HAIDAR, Rodrigo. Mais do que as leis, decisões judiciais mudam a sociedade. Conjur.  14 out.     
2006 Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2006-out-14/leis_decisoes_judiciais_mudam_
sociedade?pagina=2>. Acesso em: 12 fev. 2010.
  Site STJ. STJ reconhece possibilidade jurídica de discutir ação sobre união homoafetiva. 02 set. 
2008. Disponível em: <http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&
tmp.texto=88990>. Acesso em: 12 fev. 2010.
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3.4 A conversão da ADPF em ADI pelo STF
Depois de pedir, no dia 8 de junho de 2009, que a Procuradoria-Geral da 

República esclarecesse os argumentos da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) n. 178 sobre o reconhecimento da união entre pessoas do 
mesmo sexo como entidade familiar, o presidente do STF ministro Gilmar Mendes, 
determinou a reclassificação do processo como Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI).

O presidente havia pedido informações à PGR com o fundamento de que a 
ação não teria esclarecido quais seriam os atos do Poder Público que estariam violando 
os preceitos fundamentais citados. Ao receber a resposta da PGR, o ministro disse que 
o parecer demonstrou “[...] a inexistência de um objeto específico e bem delimitado a 
ser impugnado pela via da presente ADPF, o que torna, a primeira vista, a petição 
inicial inepta, conforme dispõe o artigo 1º e o artigo 4º da Lei 9882/99 (Lei das 
ADPFs)”.

Porém, como a PGR pediu na ação que, alternativamente, a ADPF fosse 
recebida pelo STF como Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de 
interpretação conforme do artigo 1.723 do Código Civil — a Lei 10.406/02, Gilmar 
Mendes decidiu acolher a alternativa.

Sobre o mérito da ação, a Procuradoria Geral da República defende a tese de 
que se deve extrair diretamente da Constituição de 1988, notadamente dos princípios 
da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III), da igualdade (artigo 5º, caput), 
da vedação de discriminações odiosas (artigo 3º, inciso IV), da liberdade (artigo 5º, 
caput) e da proteção à segurança jurídica, a obrigatoriedade do reconhecimento da 
união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar.

O artigo 1.723 do Código Civil, que trata do reconhecimento da união estável 
entre o homem e a mulher, deve ser compreendido com base nesses princípios 
constitucionais, diz o Ministério Público Federal.

Considerando a relevância da matéria, o ministro determinou, ainda, que seja 
aplicado ao processo o rito abreviado, previsto no artigo 12 da Lei 9.868/99. Com isso, 
a ação deve ter seu mérito julgado diretamente pelo Plenário da Corte, sem análise da 
liminar, depois de ouvida a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da 
República. 

Importante se faz aduzir que a conversão levada a efeito pelo Ministro Gilmar 
Mendes, é de ordem técnica, e não restringe ou limita a amplitude da demanda, que 
visa reconhecer como entidade familiar a união entre pessoas do mesmo sexo. 

Prova disso é a prioridade dada a ADI, ao se fixar o procedimento sumário, o 
que evidencia ainda mais a intenção de que o julgamento ocorra em breve.  

4. O Estatuto da Família e a Nova Lei de Adoção
O projeto de Lei 2.285/07, é produto da reflexão de dez anos de existência do 

IBDFam (Instituto Brasileiro de Direito de Família), que veio instalar novos 
paradigmas jurídicos para a organização das famílias. 

Desde a Constituição de 1988, as leis ficaram desatualizadas. O Código Civil 
em vigor, embora aprovado em 2002, foi elaborado na década de 60. O livro da família 
já nasceu velho e traduz concepções morais completamente ultrapassadas.
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O que se observa é uma sociedade cheia de mudanças, ainda atrelada a um passado que 
traduzia apenas concepções da família hierarquizada e patriarcal.

Além das alterações das famílias conjugais e parentais, certamente o ponto 
mais polêmico será a inclusão das uniões homoafetivas como entidade familiar, nos 
termos do art.68 do PL 2285/2007, que afirma:

É reconhecida como entidade familiar a união entre duas pessoas de mesmo sexo, que 
mantenham convivência pública, contínua, duradoura, com objetivo de constituição de 
família, aplicando-se, no que couber, as regras concernentes à união estável.

Parágrafo único: Dentre os direitos assegurados, incluem-se:
I – guarda e convivência com os filhos; 
II – a adoção de filhos;
III – direitos previdenciários;
IV – direito à herança

Casamentos, uniões estáveis, famílias recompostas, monoparentais, 
nucleares, binucleares, homoafetivas, família geradas por meio de processos 
artificiais. são alguns dos diversos arranjos familiares do século XXI que compõem a 
nova realidade, cujo ordenamento jurídico atual não traduz. 

Embora a primeiro momento possa parecer uma desvalorização da família, 
com uma leitura mais atenta, verifica-se que o PL traz consigo, em sua essência, o 
valor jurídico norteador de todas as relações: o afeto. 

Acerca da adoção, foi aprovada em 03 de agosto de 2009 a Lei n. 12010, que 
estipulou novas regras para a adoção de crianças e adolescentes. Atualmente o país 
não tem uma lei que regulamente a adoção, sendo tal anseio há muito requerido. 

Todavia, caminhando em sentido contrário ao Estatuto da família, que 
caracteriza como entidade familiar a união homossexual, a nova lei de adoção retirou a 
possibilidade de casais homossexuais adotarem crianças. 

Diante de tal negativa, surgem alguns questionamentos: “Porque um 
homossexual não poderia adotar? O que falta a tais casais que os impedem de assumir 
a responsabilidade de educar uma criança? Uma vez que a adoção procura sempre 
constituir uma entidade familiar, qual o impedimento em conceder a guarda de uma 
criança a um casal homoafetivo?

O que se observa é que, no que tange a adoção de casais homossexuais, essa lei 
representa um verdadeiro retrocesso, uma vez que existem inúmeros casais com 
interesse em adotar, várias crianças disponíveis para adoção e entre os dois uma lei 
preconceituosa que os impede.

5. O registro dos filhos de casais homossexuais
Um casal de mulheres homossexuais conseguiu o direito de registrar seus 

filhos gêmeos em nome das duas mães. Os gêmeos nasceram por meio de inseminação 
artificial há dois anos, em Blumenau (SC). A sentença foi dada por um juiz da 8ª Vara 
de Família de Porto Alegre. A informação é de O Globo.

Com a decisão, as crianças receberam os sobrenomes das duas mães, as 
professoras universitárias Michele Kaners e Carla Regina Cumiotto. Fruto de 
inseminação artificial, as crianças foram geradas por uma das mães há um ano, em 
Joinvilhe (SC).
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Ainda não teve a mesma sorte, o casal de mulheres homossexuais de 
Carapicuíba (SP). A Justiça de São Paulo negou o pedido de tutela antecipada, no íncio 
de maio. Os bebês, nascidos em 29 de abril, foram gerados por Adriana Tito Maciel. A 
mãe, homossexual, recebeu os óvulos de sua companheira, Munira Kalil El Ourra, que 
se submetera a inseminação artificial.

Ao negar a liminar, o juiz da 6ª Vara da Família do Fórum de Santo Amaro 
adiou a decisão sobre o registro dos gêmeos para o momento em que julgar 
definitivamente a ação declaratória de filiação impetrada há um mês pelas mães. 

5. Conclusão

Durante séculos, a família fora um organismo extenso e hierarquizado. O 
antigo Código Civil brasileiro (Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916), foi elaborado 
ainda sob a influência do individualismo que comungava com o modelo de família 
patriarcal. Dessa forma, para o Direito, o conceito de família esteve sempre ligado a 
dois elementos fundamentais: consangüinidade e casamento formal e solene. 

No entanto, a partir da segunda metade do século XIX, a família patriarcal foi 
se modificando. O processo de urbanização acelerada, os movimentos de 
emancipação das mulheres e dos jovens, a industrialização e as revoluções 
tecnológicas, as profundas modificações econômicas e sociais ocorridas na realidade 
brasileira e as imensas transformações comportamentais havidas puseram fim à 
instituição familiar nos moldes patriarcais, para surgir uma instituição organizada 
com base no modelo nuclear, restrita a um número reduzido de pessoas. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, sensível à nova realidade, a 
proteção assegurada ao casamento, foi estendida à família. A CF/88 trouxe o conceito 
de "entidade familiar” (art. 226, §§3º e 4º); instituiu novas regras para o instituto do 
divórcio (art. 226, §6º); apregoou a equiparação dos cônjuges em direitos e deveres 
(art. 226, §5º); previu o planejamento familiar (art. 226, §7º) e a assistência à família 
(art. 226, §8º), além de instituir a absoluta igualdade entre os filhos. Trouxe, ainda, um 
rol exemplificativo de entidades familiares, quais sejam, a instituída pelo casamento, 
pela união estável e a família monoparental.

Não obstante, encontramos ainda as sociedades de fato, as famílias 
homoafetivas, e questões como a guarda compartilhada e a adoção, ocorrida nessa 
fase de transformação do direito familiar.

Com todos esses avanços, a realidade nos mostra uma nova noção de família. 
Não significa que estamos diante da crise ou abolição da família, mas sim de uma 
pluralidade de instituições, onde são reconhecidos outros arranjos familiares.

Deste modo, conclui-se que, deverá o legislador pátrio acompanhar essa 
evolução para permitir que, na ausência de sustentação própria, o Estado intervenha 
para garantir a integridade física e psíquica dos membros de qualquer forma de 
família, realizando assim o efetivo papel do legislativo, qual seja, o de pacificação 
social.
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1. Considerações gerais.

O presente artigo tem por escopo delinear de forma breve os aspectos 
processuais penais contidos na Lei Maria da Penha.

A questão antropológica do gênero ensejou a criação da lei, que visa resolver 
essa questão estabelecendo mecanismos de proteção da parte subjugada da relação, a 
mulher.
É indubitável que até hoje ainda se estigmatiza o papel da mulher na sociedade. A luta 
constante por igualdade efetiva ainda não desapareceu, talvez esteja pior, pois 
encoberta por um manto de suposta igualdade.

O princípio da igualdade entre homens e mulheres está encartado no artigo 5º, 
II da Constituição Federal de 1988. É certo que desde então se preconiza que a simples 
previsão da garantia resolva os embates práticos acerca do tema.

Ledo engano. Conquistou-se a igualdade formal, mas infelizmente a material 
ainda está longe de se alcançar.

A lei apenas será aplicada nos casos em que seja imprescindível. O diploma 
legal não se aplica em relação a todas as situações em que a mulher seja vítima de um 
delito qualquer, mas sim nas hipóteses de violência de gênero.

2. Antecedentes da Lei 11.340/06.
A proteção à mulher no aspecto legislativo no decorrer do tempo sempre 

ocorreu de forma tímida. A evolução foi lenta e por vezes com a produção de diplomas 
legais que contribuíram com pouca efetividade. 

Apontaremos apenas alguns antecedentes a fim de demonstrar o contexto 
antes do advento da lei.

Foi criada, em 1985, em São Paulo, a primeira Delegacia da Mulher. O 
atendimento na maioria das vezes era realizado por mulheres, a fim de estimular a 
delação da violência sofrida.

O advento da Lei 9.099/95 esvaziou de certa maneira as Delegacias da 
Mulher. As medidas despenalizadoras da lei trouxeram uma sensação de impunidade.

A Lei 10.455/02, que alterou o parágrafo único do art. 69 da Lei 9.099/95, 
criou uma medida cautelar de natureza penal. Tal medida admitiu a possibilidade de o 
juiz decretar o afastamento do agressor do lar conjugal na hipótese de violência 
doméstica.

38



A Lei 10.886/04 acrescentou um subtipo à lesão corporal leve, nas situações 
de leão leve decorrente de violência doméstica, aumentando a pena mínima de três 
para seis meses e a máxima de um para três anos de detenção.

Esse mesmo diploma processual estabeleceu uma causa especial de aumento 
de um terço, em situações de violência doméstica, nos crimes de lesão grave, 
gravíssima e seguida de morte.

Saliente-se, contudo, que as inovações inseridas no Código Penal pela Lei 
10.886/04 não se restringem aos casos de violência doméstica e familiar contra 
mulheres. Sujeito passivo de tais condutas pode ser qualquer pessoa, homens ou 
mulheres.

Dessa forma, podemos asseverar que as leis de uma maneira geral não 
enfrentaram da maneira devida a violência específica contra a mulher. Para muitos 
basta a previsão constitucional e como se num passe de mágica a mentalidade das 
pessoas muda e a igualdade torna-se imediata.

Em que pese no âmbito internacional haver uma série de tratados e 
convenções versando sobre o tema, sendo que em boa parte deles o Brasil é signatário, 
fato é que são todas regras programáticas de pouca aplicabilidade prática.

O primeiro diploma legal de efetiva proteção da mulher é a Lei Maria da 
Penha. Todavia, desde sua entrada em vigor, não faltaram vozes contrárias à sua 
aplicação.

3. Constituição Federal de 1988.
O fundamento constitucional de proteção à mulher vítima de violência 

decorre do disposto no art. 226, § 8° da Constituição Federal: O Estado assegurará a 
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 
para coibir a violência no âmbito de suas relações.

A Lei Maria da Penha regulamentou o preceito constitucional. Não se 
argumente que se trata de diploma discriminatório, conforme já asseverado a proteção 
a determinado grupo em situações de hipossuficiência não se eiva de 
inconstitucionalidade, ao contrário é necessário para fazer valer os preceitos 
constitucionais.

4. Lei 11.340/06 – noções gerais.
Conforme já asseverado alhures, a lei visa coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. O conceito dessa violência é produto da conjugação dos 
artigos 5ª e 7º da lei.

O artigo 5º traduz o conceito legal de violência doméstica e familiar contra a 
mulher.¹ Já o artigo 7º descrimina as formas de tal violência, a física, a psicológica, a 
sexual, a patrimonial e a moral, porém trata-se de rol exemplificativo.

¹ Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 
ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de 
pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.
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É obrigatório que a ação ou omissão ocorra na unidade doméstica ou familiar 
ou em razão de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
É importante ressaltar que a palavra afeto acima referida aparece de forma expressa 
pela primeira vez em uma lei. A referência é importante porque é exatamente por conta 
do afeto e a conseqüente dependência psicológica que muitas vezes a mulher se 
subjuga.

Feitas estas breves considerações passemos à parte processual propriamente 
dita. 

5. Lei 10.340/06 – papel da autoridade policial.

Muitas das disposições da lei não trazem novidades efetivas em relação ao 
papel autoridade policial, vide os dispostos nos art. 10; art. 11, I e II; art. 12, I, II, IV, V, 
VI e VII do diploma legal.

Porém, há novidades na atuação policial, quais sejam:
a) art. 11, III: transporte a vítima e dependentes a abrigo ou local seguro;
b) art. 12, III: remessa em 48h ao juiz para eventual concessão de medidas 

protetivas de urgência.
Cabe dizer que tais inovações dependem da implementação de estrutura por 

parte do Estado para dar efetividade aos preceitos legais.

6. Competência.

O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é órgão da 
justiça ordinária, com competência cível e criminal para apurar as questões objeto 
desta lei.

Inicialmente era controversa a constitucionalidade do artigo 33 da lei. 
Entretanto, tal celeuma está superada no âmbito do Estado de São Paulo, em razão da 
criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher pela 
Resolução 386/06 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Nas hipóteses de grave violação dos direitos humanos da mulher, o 
Procurador Geral da República poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, 
em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência 
para a Justiça Federal, com fundamento no artigo 109, § 5° da CF.

Ressalte-se que prevalece a competência do Tribunal do Júri nos crimes 
dolosos contra a vida, art. 5°, XXXVIII da CF.

Cite-se ainda o disposto no art. 15, que prevê foro de eleição para processos 
cíveis. A ofendida pode optar pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher do seu domicílio ou de sua residência, do lugar do fato ou do domicílio do 
agressor.  Tal interfere no âmbito penal e prevalece sobre o artigo 70 do Código de 
Processo Penal.  

7. Renúncia da representação.

Antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, são necessárias algumas 
digressões.
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Há duas espécies de ação penal, sob a ótica da legitimidade ativa: a pública, cujo autor 
é o Ministério Público, e a privada, quando o autor é a vítima ou seu representante 
legal.

A pública subdivide-se em incondicionada, quando o Ministério Público age 
de ofício, e a condicionada, quando o Ministério Público somente está autorizado a 
agir após a representação da vítima ou requisição do Ministro da Justiça.

O critério definidor da ação penal encontra-se no Código Penal ou em leis 
penais especiais. Se o tipo penal incriminador, ou o capítulo no qual for inserido, nada 
dispuser a respeito, cuida-se de ação penal pública incondicionada. Portanto, quando 
for do interesse do legislador, estabelece-se na norma penal ser a iniciativa por meio de 
queixa (privada) ou mediante representação ou requisição (pública condicionada).

Representação é a autorização, da vítima ou de seu representante legal, 
para a instauração da persecução penal. Trata-se de uma condição de 
procedibilidade.

A representação é retratável, ou seja, a vítima pode voltar atrás e não autorizar 
a instauração da persecução penal. A retratação é possível até o oferecimento da 
denúncia, de acordo com o artigo 102 do Código Penal.

Saliente-se que não há vedação à retratação da retratação, ante a não proibição 
legal, desde que se observe o limite temporal acima referido.

Assevere-se ainda que a retratação pode ser externada de qualquer maneira, 
não estabelece a lei nenhuma forma específica. 

Com o advento da Lei Maria da Penha, discute-se se os crimes relacionados à 
violência doméstica estariam agora sujeitos apenas a apuração por meio de ação penal 
pública incondicionada, em razão da previsão do artigo 41 da lei.

O artigo 41 veda a aplicação da Lei 9.099/95. O artigo 88 da referida lei 
estabelece que em relação à lesão leve e a culposa a ação penal será condicionada à 
representação.

Tal posicionamento não deve prosperar, do contrário não haveria utilidade 
nenhuma a previsão contida no artigo, que assim preceitua:

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da 
ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à 
representação perante o juiz, em audiência especialmente designada 
com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o 
Ministério Público.

Infere-se do referido dispositivo legal que se criou um instituto novo, a 
renúncia à representação.

A renúncia difere da retratação, pois a primeira é revestida de maior formalidade, a fim 
de inibir que a vítima ceda a eventuais pressões por parte do agressor, como era muito 
comum antes da entrada em vigor da lei.

A renúncia à representação constitui causa extintiva da punibilidade.
Posto que o instituto da renúncia deve realizar-se em audiência anterior ao 

recebimento da denúncia, ou seja, antes do início efetivo da relação processual, a fim 
de evitar qualquer violação ao princípio da ampla defesa deve o agente ser intimado 
para a audiência. É nítido o interesse do autor do ilícito nesse caso.
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8. Prisão preventiva.

O artigo 20 preceitua que em qualquer fase do inquérito policial ou da 
instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de 
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade 
policial.

Tal previsão era prescindível, visto que a prisão preventiva poderá apenas ser 
decretada se preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo 
Penal.

Nem se argumente que o artigo 20 estabeleceu hipótese de prisão preventiva 
em todos os casos em que haja violência doméstica contra a mulher, como sustentaram 
alguns quando da entrada em vigor da lei.

Saliente-se ainda a obrigatoriedade de a ofendida ser informada acerca o 
ingresso ou saída da prisão do agressor.

9. Procedimento.

Seguem-se as regras gerais estabelecidas no Código de Processo Penal. A 
diferença é que o trâmite se dará perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, como regra.

O artigo 41 da lei veda a aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes praticados com 
violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nada há de inconstitucional nesse preceito. O artigo 98 da Constituição 
Federal não estabeleceu quais ilícitos penais seriam de menor potencial ofensivo, tal 
tarefa ficou a ser especificada por lei ordinária. 

Atualmente o artigo 61 da Lei 9.099/95, com redação estabelecida pela Lei 
11.313/06 estipula que são de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os 
delitos cuja pena máxima cominada não for superior a dois anos. 

Todavia, nada impede que outra lei ordinária estabeleça regras especiais em 
relação a outros ilícitos, tal como fez a Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), 
com redação dada pela Lei 11.705/08, em seu artigo 291, § 1º.

A Lei Maria da Penha estabeleceu em seu artigo 41 a impossibilidade de 
aplicação da Lei 9.099/95, conforme já consignado, sendo certo que tal preceito não se 
contrapõe ao artigo 98 da Constituição Federal.

Uma peculiaridade da lei é a possibilidade de aplicação de medidas protetivas 
de urgência, se requeridas perante a autoridade policial, esta terá quarenta e oito horas 
para remeter o expediente ao juiz.

Recebido o expediente o juiz em quarenta e oito horas conhecerá do 
expediente e decidirá sobre as medidas, determinará o encaminhamento da ofendida a 
Defensoria Pública, se for o caso, e comunicará o Ministério Público para 
providenciar as medidas cabíveis.

10. Medidas protetivas de urgência.

Medidas que obrigam o agressor, de acordo com o artigo 22:

- suspensão da posse ou restrição de porte de armas (comunicação do superior que fica 
responsável, inclusive criminalmente, pelo descumprimento);
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- afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
- proibição de determinadas condutas (aproximação da ofendida, por ex.);
- restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe 
multidisciplinar;
- prestação de alimentos provisionais ou provisórios.

O Juiz pode aplicar tais medidas de imediato ao agressor, em conjunto ou 
separadamente. 

Medidas protetivas de urgência à ofendida, de acordo com o artigo 23:
- encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de 
proteção ou de atendimento;
- determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo 
domicílio, após afastamento do agressor;
- determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a 
bens, guarda dos filhos e alimentos;
- determinar a separação de corpos. 

Em relação a proteção patrimonial o juiz poderá determinar, de conformidade 
com o artigo 24:
- restituição de bens indevidamente subtraídos;
- proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e 
locação de propriedade comum;
- suspensão das procurações;
- prestação de caução provisória.

As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a 
requerimento do Ministério Público ou da ofendida. Há ainda a possibilidade de 
concessão imediata, independente de audiência das partes, devendo o Ministério 
Público ser cientificado.

Frise-se que é possível a aplicação das medidas isolada ou cumulativamente, 
bem como a substituição a qualquer tempo, se houver necessidade.
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TRIBUTAÇÃO E A MULHER NA SOCIEDADE ATUAL
A DEDUÇÃO DE DEPENDENTES NA APURAÇÃO 

DO IMPOSTO DE RENDA

     Anis Kfouri Junior, Advogado; Autor 
     livro  “Curso de Direito Tributário”  do
      pela Editora Saraiva; Mestre em Direito 
       Político e Econômico pela Universidade 

          Mackenzie; Especialista em Direito 
                Tributário e Comércio Exterior; Diretor 

                        da CAASP; Presidente da Comissão de 
          Defesa da Cidadania e Palestrante do 

     Departamento de Cultura e Eventos da 
                  OAB SP; Coordenador Acadêmico da 

     CPF Cursos; Coordenador do Curso de 
      Especialização em Direito Tributário da 
    ESA; Professor em diversos cursos de 
      Pós-Graduação e MBA; Conselheiro da 
   Associação Comercial de São Paulo.

.  Ao receber o convite da estimada Secretária Executiva da Comissão da 
Mulher Advogada da OAB/SP, Clarice D´Urso, para colaborar com o rol de artigos 
desta importante cartilha, que tem como objetivo difundir o conhecimento e ampliar o 
debate de temas jurídicos, me senti honrado, passando, ato seguinte, a imaginar os 
inúmeros temas tributárias que afetam a vida da mulher advogada sobre os quais 
poderia discorrer em breve síntese. 

Fiquei tentado a tratar da tributação dos produtos de beleza, como costumo 
apresentar de forma descontraída durante as palestras, uma vez que guarda 
características peculiares, notadamente em função do princípio da seletividade/ 
essencialidade. Aliás, poderia discorrer sobre temas variados, uma vez que a 
tributação se faz presente a cada instante de nossa vida, desde o momento do 
nascimento até o último suspiro, quando não ultrapassa para a família por ocasião do 
imposto causa mortis - ITCMD.  Contudo, a tarefa que nos cumpre é tratar da 
tributação em relação à mulher, que ingressando na população economicamente ativa 
(PEA) com maior participação no mercado de trabalho e de consumo passou a sofrer 
os respectivos efeitos da tributação. 

Aliás, a mulher é a principal consumidora dos lares brasileiros, não apenas 
adquirindo bens e serviços para seu consumo próprio, mas também provendo as 
necessidades do lar, nas compras de supermercado, roupas e outros itens, não sendo 
raro que a família acabe utilizando o produto eleito pela mulher, desde o molho de 
tomate até a marca de sabonete e shampoo, motivo inclusive de publicidade 
direcionada a esse público consumidor. 
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Dentre tantos temas tributários que atingem a mulher, ressalto a especial 
questão da dedução das despesas com dependentes na apuração do imposto de renda 
pessoa física, prevista pela legislação tributária. Tal possibilidade está prevista na lei 
9.250/95, bem como no art. 77 do Decreto 3.000/99, que assim dispõe:

“Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita a incidência 
mensal do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável 
a quantia equivalente a R$ 90,00 por dependente. 

§1º Poderão ser considerados como dependentes, observado o 
disposto nos arts. 4º, §3 e 5, parágrafo único: 

I – o cônjuge;
II – o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em 
comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da união 
resultou filho; 
III – a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos anos, ou 
de qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente 
para o trabalho. 
IV – o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque, 
e do qual detenha a guarda judicial; 
V – o irmão, o neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, 
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer 
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; 
VI – os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram 
rendimentos tributáveis ou não, superiores ao limite da isenção 
mensal; 
VII – o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou 
curador. 

§2º Os dependentes a que se referem os incisos III e IV do 
parágrafo anterior poderão ser assim considerados quando 
maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando 
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segunda 
grau.

§3º. Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser 
considerados por qualquer um dos cônjuges.”    

Da leitura do artigo citado podemos constatar as situações que permitem o 
enquadramento como dependente para fins fiscais, sendo a idade de 21 anos, regra 
geral, o marco temporal para cessar a dependência econômica sob o enfoque fiscal, 
com exceção do estudante, cujo prazo é estendido até os 24 anos e os incapazes físicos 
ou mentais que não perdem a condição de dependentes ao longo de sua vida, desde que 
tal situação seja irreversível.

Nesta etapa, cabe destacar três pontos de relevância que serão abordados no 
presente texto, a saber: 1) a impropriedade técnica da redação e seus efeitos; 2) a 
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possibilidade de planejamento tributário nos termos da legislação e; 3) a discussão 
sobre a abrangência da norma fiscal.

No que tange ao primeiro tópico, podemos constatar o excesso de preciosismo 
do texto, acompanhado de falha na elaboração da redação legal. É de se notar que o 
texto legal menciona, no inciso III, a expressão “o filho ou a filha” como se pudesse 
haver a possibilidade de tratá-los de forma diferenciada. Por óbvio, ao adotar a 
expressão “filho” já se consignariam todos os filhos, independentemente de seu sexo.

O mesmo ocorre quando o legislador, no mesmo inciso, faz menção aos 
“enteados e enteadas”, repetindo o excesso de preciosismo, fazendo questão de 
registrar o sentido feminino da palavra.  

Contudo, o problema surge quando tal regra deixa, inadvertidamente, de ser 
seguida, pois logo ademais, no inciso V, a redação do texto legal estabeleceu como 
dependente a figura do “irmão”, silenciando a redação sobre a “irmã”, bem assim 
como em relação ao “neto e bisneto”, quando tais palavras foram utilizadas apenas em 
seu sentido masculino. 
 

Ora, quereria o legislador considerar dependente o filho e a filha, porém 
somente o irmão e o neto, desqualificando a irmã e a neta ? Por óbvio, que não, até 
mesmo porque tal critério de discriminação violaria frontalmente o princípio da 
igualdade. Assim, constata-se o cuidado que o legislador deve ter ao elaborar o texto 
normativo, o que poderá implicar ao intérprete possibilidades várias de análise, 
ensejando mais uma vez nosso posicionamento em relação ao pós-positivimo, no 
sentido de que as normas devem ser interpretadas à luz dos conceitos maiores 
insculpidos nos princípios constitucionais. 

Em síntese, podemos afirmar que a falha na redação não significa a limitação 
da abrangência da norma que, repetimos, valerá para filhos e filhas, enteados e 
enteadas e, por conclusão, para netos e netas e irmãos e irmãs.  

Outro ponto a analisar em relação ao texto normativo, repousa na abrangência 
da norma em relação ao filho adotivo, destacando que a legislação utiliza a palavra 
“filho ou filho”, revelando que estes também estão albergados pela possibilidade de 
dedução nos termos estabelecidos na legislação, não podendo haver qualquer vedação 
nesta situação. 

Em relação à gestão tributária, temos uma evidente previsão legal, 
notadamente no §3º do art 77 do Decerto 3.000/99, ao prever que a dedução poderá se 
dar na declaração de qualquer um dos pais. Vejamos: 

§3º. Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser 
considerados por qualquer um dos cônjuges.”

Assim, é de se concluir que sendo dependente dos pais, as despesas relativas 
aos filhos poderão ser deduzidas na declaração do cônjuge que obtiver a maior renda 
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tributável, como forma de, legalmente, reduzir a carga tributária da família. 

Por último, manifestamos nosso posicionamento em relação ao momento de 
início da abrangência da possibilidade legal da dedução da despesa com dependente. 

De acordo com o texto analisado, constatamos que são considerados 
dependentes o filho e a filha, valendo relembrar os conceitos do Código Civil ao 
estabelecer o momento de surgimento da personalidade jurídica, notadamente em seu 
art. 2º. 

o“Art. 2  A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com 
vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 
nascituro.”

Se por um lado é verdade que a personalidade jurídica somente se inicia com o 
nascimento, não é menos verdade que a legislação põe a salvo os direitos do nascituro 
e que, desde o momento da concepção os pais, notadamente a mãe, passam a ter 
responsabilidades sobre a vida que está sendo gerada. 

Assim, do ponto de vista jurídico, a relação de responsabilidade e obrigação 
dos pais para com a futura criança se inicia desde a concepção, ou na visão de outros, 
no momento da comprovação do estado de gravidez, inclusive sob o espectro 
criminal.

Do ponto de vista econômico também não é diferente, na medida em que todas 
as despesas com a infra-estrutura para receber a futura criança, além dos exames, 
alimentação complementar, dentre outros gastos necessários, são percebidos pela 
família, que não os possuía até então. 

Por conclusão temos que, embora a personalidade somente seja adquirida 
com o nascimento, fato é que a relação dos pais para com a criança é constituída desde 
o momento da concepção, quer sob o enfoque jurídico, quer sob o enfoque econômico. 
 

Dessa maneira, reitero meu posicionamento, já exposto em outra 
oportunidade, afirmando que o “nascituro já traduz reflexos no plano jurídico, sendo 
que no plano econômico, da despesa familiar, inegável sua afetação. Portanto, é 
justamente nessa fase que o nascituro é mais dependente, motivo pelo qual 
entendemos que a dedução de tais despesas na apuração do IR, sob a rubrica de 
dependentes deve ter inicio com a confirmação de existência de vida intrauterina.”¹

Diversas são as questões tributárias que surgem como reflexo das mudanças 
no tempo e, nesse contexto, as mulheres acabam assumindo cada vez mais o papel de 
contribuintes dos inúmeros tributos, pela sua intensa inserção no mercado de trabalho.

Assim considerando que a apuração do tributo se dá ao final do ano, que o 
contribuinte possa, no período natalino, deduzir as despesas relativas à natalidade.

¹ KFOURI JR, Anis. Curso de Direito Tributário. Ed. Saraiva: 2010, São Paulo. p .315.
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ESTUPRO E CONCURSO DE CRIMES

   Augusto Eduardo de Souza Rossini,

      L u c i e n e  A n g é l i c a  M e n d e s ,
                                 Promotores de Justiça do Estado de São   

                                 Paulo.

O ditado popular já destaca: de boas intenções o inferno está cheio.
Foi exatamente o que ocorreu com a Lei 12.015/09 – que definiu os crimes 

contra a dignidade sexual, em substituição à anterior denominação “dos crimes contra 
a liberdade sexual”, em relação às mulheres, porquanto o legislador pátrio, ao que tudo 
indica, queria dar tratamento mais rigoroso àquele que constrangesse mulher à 
conjunção carnal além de praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Desde a vigência do Código Penal (1940), acusação e defesa vinham 
realizando verdadeira 'guerra jurídica' quanto à forma de concurso dos crimes quando 
ocorressem estupro e atentado violento ao pudor.

Tal discussão ganhou novo relevo com o advento da Lei dos Crimes 
Hediondos (8072/90) porquanto as conseqüências de então, notadamente o único 
benefício possível, permitiam apenas o livramento condicional com o efetivo 
cumprimento de dois terços (2/3) da sanção.

Ou seja, o indivíduo condenado por dois crimes, em concurso material, em 
regra suportava sanção não inferior a doze anos, e somente tinha a possibilidade de 
retornar ao convívio social após oito anos de efetivo cumprimento.

Ante tal quadro e independentemente da ideologia no que toca às funções da 
pena (se ressocializadora, retributiva, prevenção geral e prevenção especial etc.) o fato 
é que o agressor somente retornava ao seio social tão somente após muitos anos de 
cárcere, quando se tratava de vítimas do sexo feminino que suportaram, por ocasião 
das condutas, penetração vaginal e anal, por exemplo.

Certo ou errado o condenado era, de fato, excluído do convívio social por 
grande período sem que pudesse cometer novos delitos contra a então liberdade 
sexual, notadamente contra outras mulheres.

Com o advento da Lei 11.464/2007, inspirada em decisão do Supremo 
Tribunal Federal (incidental, diga-se de passagem) que reconheceu a 
inconstitucionalidade dos crimes hediondos no que concerne à impossibilidade de 
progressão de pena, todos aqueles condenados pela prática dos delitos tisnados de 
hediondos puderam rapidamente voltar ao convívio social, notadamente em razão do 
desvirtuamento do regime semi-aberto, que lamentavelmente devolve os condenados 
prematuramente às ruas com singelos dois quintos (2/5) da custódia efetivamente 
cumprida.
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Em razão dessa perversa lógica, os 'tarados de todo gênero' e autores de crimes da 
natureza em análise, também prematuramente ganharam a liberdade.

Ademais, outros episódios passaram a rechear nossos meios de 
comunicação de massa, em espetáculos midiáticos que retiraram de todos – em 
especial do legislador, notadamente das Comissões Parlamentares de Inquérito, a 
parcimônia para a acurada análise dos tais fatos, destacando-se a CPMI da Pedofilia 
(que já promovera rápida reforma da Lei 8.069/90 – ECA, nos arts. 240 e 241 sem 
harmonia com a Convenção de Budapeste no que toca às infrações digitais).

Tal quadro impôs ao Congresso Nacional a equivocada necessidade de 
'atualizar' a questão ora em apreço, a fim de, dentre tantos motivos alegados, 
harmonizar nossa legislação com o que de mais moderno há no mundo (como se nossa 
realidade fosse idêntica à de outros rincões globais e nossa liberdade sexual fosse a 
mesma, por exemplo, dos alemães, japoneses, norteamericanos e até mesmo de 
pessoas nascidas em alguns países árabes).

Contudo, rápida análise da reforma trazida pela Lei 12.015/09 e ligeira 
apreciação dos tipos apenas com o restrito uso da interpretação gramatical – a primeira 
de todas e a mais limitada das formas de hermenêutica, ter-se-ia a impressão de que o 
escopo de recrudescer teria virado beneplácito, benesse, oportunidade para um sem 
número de pedidos de revisões criminais, porquanto as duas figuras típicas, 
preconizadas de maneira distinta nos art. 213 de então (estupro) e no revogado 214 
(atentado violento ao pudor), teriam se fundido em apenas uma conduta, para apenas 
um bem jurídico: 

Art. 213: Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal, de natureza grave ou se a vítima é 
menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 14 (catorze) anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.
§.Se da conduta resulta morte:
Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Em verdade, a exposição de motivos do Projeto de Lei do Senado nº 
253/2004, proposto pela CPMI sobre violência e as redes de exploração sexual de 
crianças e adolescentes, que após o devido processo legislativo culminou com a Lei 
12.015/2009, deixa claro que o escopo dos deputados federais e senadores que a 
integraram era apenas unir em um só tipo (portanto em um só crime) as condutas 
anteriormente previstas em dois artigos e não transformar as condutas distintas em 
uma só. Excerto da referida exposição é emblemático:

(...) o presente projeto, por inspiração da definição ínsita no Estatuto do Tribunal Pena 
Internacional, cria novo tipo penal que não distingue a violência sexual por serem 
vítimas pessoas do sexo masculino e feminino. Seria a renovada definição de estupro 
(novo art. 213 do CP), que implica constranger alguém, mediante violência ou grave 
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou a permitir que com ela/ele se pratique 
outro ato libidinoso. A nova redação pretende também corrigir outra limitação da 
atual legislação, ao não restringir o crime de estupro à conjunção carnal em violência à 
mulher, que a jurisprudência entende como sendo ato sexual vaginal. Ao contrário, 
esse crime envolveria a prática de outros atos libidinosos. Isso significa que os 
atuais crimes de estupro (art. 213 do CP) e atentado violento ao pudor (art.214 do CP) 
são unidos em um só crime: 'estupro' (grifos nossos).
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Perceba-se que a vontade do legislador foi exatamente a não distinção em 
tipos autônomos dos sujeitos passivos pelo gênero, se mulher ou homem – como era 
anteriormente à referida lei. 

Em nenhum momento se nota o desejo de fundir o estupro e atentado 
violento ao pudor. Muito ao contrário. A redação da Exposição de Motivos deixa claro 
– especialmente no trecho grifado, que estupro são o ato sexual vaginal e (e não ou) 
outros atos libidinosos, indicando o concurso material de crimes, como adiante se 
verá.

Mais: aludida Exposição de Motivos justificava a imprescritibilidade dos 
crimes sexuais se eles fossem praticados de modo generalizado ou sistemático, 
também para incorporar, nesse aspecto, a concepção de crimes contra a humanidade já 
consagrada pelo Direito Internacional.  Essa parte do projeto foi rejeitada durante o 
processo legislativo, mas evidencia justamente o desejo de recrudescer o tratamento 
dado ao criminoso contra a dignidade sexual; nunca beneficiá-lo como já se desejou 
fazer entender.
Exatamente por isso é que tem sido ampla a discussão quanto a ser o crime de estupro, 
na sua redação atual (art. 213 do Código Penal), tipo misto alternativo ou cumulativo. 
Evidentemente que está a prevalecer o segundo entendimento.
 Ora, os tipos mistos alternativos definem crimes de ação múltipla em que 
há várias modalidades de conduta, que são fases do mesmo crime¹.
 Por isso se entende que o crime é único: os diversos verbos elevados a 
núcleos do tipo penal refletem ações que se sucedem e que são conexas entre si. Em 
geral, atos preparatórios e executórios são equiparados. Ex.: art. 33, caput, da Lei nº 
11.343/06.
 Nem sempre isso acontece quando da prática de crimes sexuais.
 Veja-se, de plano, que, na redação atual do artigo 213 do Código Penal, não 
há uma alternância de verbos que se sucedem, como ocorre em regra nos tipos mistos 
alternativos, mas, sim, um único núcleo com dois complementos distintos, um mais 
específico (“a ter conjunção carnal”), outro mais amplo (“a praticar ou permitir que 
com ele se pratique outro ato libidinoso”).

Situação semelhante ocorre no crime de extorsão:
                               
Art.158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com intuito de                              
obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça                             
ou deixar de fazer alguma coisa (grifos nossos).

Nesse caso, leciona Magalhães Noronha que, em havendo “ação única, 
consistente na violência ou ameaça, que constrange o sujeito passivo a dois 
resultados”, “sendo autônomos os desígnios do sujeito ativo”, aplica-se a regra do 
concurso material².

Por outro lado, na violência sexual pode ou não existir uma seqüência lógica 
de atos inseridos em um mesmo contexto.

De fato, há atos libidinosos que podem ser tidos como “preparatórios” da 
conjunção carnal, ou seja, fazem parte do trajeto previsível a ser percorrido entre a 
abordagem e a penetração, como carícias, beijos, sucções e mordidas pelo corpo (as 
chamadas “preliminares”). Neste caso, há um único crime de estupro, mesmo se 
praticados tais atos libidinosos antes da conjunção carnal (penetração do pênis na 
vagina).
 Outros atos libidinosos, todavia, não se constituem em uma “fase” da relação 
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sexual que tem seu clímax na conjunção carnal, mas, sim, em uma forma distinta, 
autônoma, de satisfação da lascívia. Por isso, não podem ser considerados uma das 
possíveis ações múltiplas de uma mesma conduta: tratam-se, na realidade, de 
condutas diversas, motivadas por desejos próprios a serem satisfeitos por formas 
autônomas de relação sexual, como a felação e a penetração (do órgão sexual ou de 
objetos).

Neste caso, há concurso material de crimes, que resultam de desígnios 
autônomos.

Esse é o entendimento de Vicente Grecco Filho, no artigo “Uma 
interpretação de duvidosa dignidade”: 

Assim, a tipo do art. 213 é daqueles em que a alternatividade ou 
cumulatividade são igualmente possíveis e que precisam ser 
analisadas à luz dos princípios da especialidade, subsidiariedade 
e da consunção, incluindo-se neste o da progressão (...) Vemos, 
nas diversas violações do tipo, um delito único se uma conduta 
absorve a outra ou se é fase de execução da seguinte, igualmente 
violada. Se não for possível ver nas ações ou atos sucessivos ou 
simultâneos nexo causal, teremos, então, delitos autônomos³.

Também concluiu dessa forma Gianpaolo Poggio Smanio:

Entendemos, no entanto, que os tipos penais mistos podem ser considerados 
tanto alternativos quanto cumulativos, devendo a questão ser analisada face à redação 
legislativa e aos princípios do direito penal referentes ao conflito aparente de normas, 
ou seja, em relação à consunção, especialidade, subsidiariedade ou alternatividade 
(...)
Dessa forma, reputamos que poderá ocorrer crime único, na mesma hipótese que 
anteriormente a doutrina e a jurisprudência assim entendiam, quando os atos 
libidinosos forem preparatórios ou preliminares da conjunção carnal praticada na 
vítima, mediante constrangimento. Neste caso, as condutas são alternativas. No 
entanto, caso as condutas sejam autônomas, como também anteriormente se referia, 
quando houver conjunção carnal e sexo anal, praticados na mesma vítima, mediante 
constrangimento, por exemplo, haverá concurso material de crimes. Neste caso, há 
cumulatividade de condutas.

E nesse sentido também se inclina Marcelo Bertasso, ao afastar a tese de que o artigo 
213 trata de crime de ação múltipla:

Embora a tese, do ponto de vista jurídico, seja sustentável, entendo que ela gera um 
incontornável problema lógico e mesmo moral. Isso porque, a prosperar esse 
entendimento, tem-se a situação prática de que o agente, após constranger a vítima a 
com ele praticar conjunção carnal, pode, no mesmo contexto, constrangê-la a praticar 
outro ato libidinoso sem ser punido por isso – e o contrário também valeria, ou seja, 
infringir a norma inicialmente constrangendo a vítima a manter ato libidinoso e 
podendo, depois, constranger a conjunção carnal. É dizer, após praticar um dos atos 
criminosos, o autor do fato teria portas abertas para cometer a outra figura típica sem 
ser punido por ela.
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Juridicamente, penso que a situação pode ser bem resolvida, rechaçando-se a tese do 
“delito único”. É que os crimes de ação múltipla ou conteúdo variável são aqueles aos 
quais a lei prevê mais de um “núcleo do tipo”, ou seja, estabelece mais de um verbo 
escrevendo a conduta criminosa (casos do tráfico de entorpecentes e da receptação, 
por exemplo).

Ocorre que o tipo penal do art. 213 do Código Penal prevê apenas um “núcleo do tipo”, a saber, 
o verbo “constranger”. O que varia é o complemento verbal, que pode ser duplo – a manter 
conjunção carnal ou a realizar outro ato libidinoso. Pode-se sustentar, porém, que o 
complemento verbal não integra o núcleo do tipo, de modo que a conduta configuradora do 
delito é apenas uma e não variável.

Segundo essa interpretação, portanto, se o agente constrange a vítima a com ele 
manter conjunção carnal e depois a constrange a praticar outro ato libidinoso – mesma 
vítima e mesmo contexto fático -, comete dois estupros em continuidade.
Trata-se de situação semelhante, por exemplo, à da extorsão e do constrangimento 
ilegal, onde o núcleo do tipo é também o verbo é constranger, havendo apenas a 
variação do complemento verbal (na extorsão é “fazer, tolerar que se faça ou deixar 
fazer alguma coisa” e no constrangimento ilegal é “a não fazer o que a lei permite, ou a 
fazer o que ela não manda“). Nesses casos, entende-se que havendo constrangimento a 
um “fazer” e a um “deixar de fazer”, ainda que no mesmo contexto, não se tem crime 
único, mas concurso de delitos. Especificamente quanto ao crime de extorsão, o STJ 
tem reconhecido não se tratar de crime de ação múltipla, aplicando a ele a regra do art. 
71 do Código Penal em caso de repetição de condutas. Nesse sentido:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. EXTORSÃO 
QUALIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CRIME DO ART. 50, I, C.C. PARÁGRAFO ÚNICO, I, 
DA LEI 6.766/79. CONTEXTO FÁTICO ÚNICO. VENDA IRREGULAR PARA 
DIVERSAS FAMÍLIAS. CRIME ÚNICO. EXTORSÃO QUALIFICADA. VÁRIAS 
VÍTIMAS. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA A PESSOA. APLICAÇÃO DA 
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura crime único de loteamento irregular a venda, ainda que para diversas 
famílias, de lotes da mesma área, ocorrido no mesmo contexto fático.

Aplica-se a regra prevista no parágrafo único do art. 71 do CP no caso em que houver 
pluralidade delitiva de natureza dolosa, bem como ofensa a vítimas diferentes, com 
emprego de grave ameaça.

3. Recurso parcialmente provido para se reconhecer a aplicação da continuidade delitiva 
específica à extorsão qualificada, devendo a Corte de origem refazer o quantitativo da pena 
correspondente.(REsp 980.463/PR, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA 
TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 03/08/2009)

Confesso que ainda não tenho opinião formada sobre o assunto. Inicialmente, inclinei-
me em acatar a primeira posição (crime único). No entanto, tenho considerado a 
segunda interpretação (não é caso de crime único porque o tipo do art. 213 do Código
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Penal não é de ação múltipla) mais adequada porque contorna bem o problema 
exposto acima (de dar ao autor do crime, após violada a norma pela primeira vez, carta 
branca para violá-la, impunemente, mais uma vez, praticando a outra conduta descrita 
no tipo penal) e bem resolve a situação do apenamento desse tipo de conduta, 
sancionando mais gravemente aquele que infringe o conteúdo da norma por mais de 
uma vez. No entanto, trata-se de questão que reclama estudo mais acurado e reflexão 
mais detida”.

Ora, ao mudar a denominação do título para “Dos crimes contra a dignidade sexual” 
certamente não quis o legislador conferir menor proteção do que a existente 
anteriormente, permitindo que violências autônomas pudessem ser 
consideradas como um só crime.

Adotando-se os princípios aplicáveis ao conflito aparente de normas temos 
de concluir que há atos libidinosos que são meio para outros que são o fim; entretanto, 
há também atos libidinosos que não estão em tal situação, pois são objeto de desejos 
autônomos, tendo idêntico caráter de especialidade que outros aos quais, portanto, não 
se sobrepõem, nem se submetem, mas se somam. Portanto, não há como serem 
aplicados os princípios da consunção ou da especialidade ou da subsidiariedade, 
ocorrendo concurso de crimes.

Foi esse o entendimento firmado pela 5ª. Turma do E. Superior Tribunal de 
Justiça, em dois acórdãos publicados em 02 de agosto de 2010.

Em seu voto, o Ministro Felix Fisher bem analisou:

A hipótese em exame, a meu ver, caracteriza um tipo misto cumulativo (na classificação 
cunhada por James Tubenchlak, tipo acumulado) no que se refere aos atos de penetração. 
Ou seja, dois tipos legais estão contidos em uma única descrição típica. Desse modo, 
constranger alguém à conjunção carnal não será o mesmo que constranger à pratica de outro ato 
libidinoso de penetração (sexo oral ou anal, por exemplo). Dessarte, entendo que não se revela 
admissível reconhecer a fungibilidade (que é característica dos tipos mistos alternativos) entre 
as diferentes formas de penetração. Isso poderá ocorrer - reconhecimento da fungibilidade – 
entre os demais atos libidinosos que não de penetração, a depender das peculiaridades do 
caso concreto.
Em suma, a realização de diversos atos de penetração distintos da conjunção carnal implica o 
reconhecimento de diversas condutas delitivas, não havendo que se falar na existência de 
crime único, haja vista que cada ato – seja conjunção carnal ou outra forma de penetração - 
esgota, de per se, a forma mais reprovável da incriminação.
Não posso deixar de fazer menção à recente julgado emanado da c. Sexta Turma (HC 
144870/DF, Rel. Min. Og Fernandes, pendente de publicação) em que se entendeu que o tipo 
em foco seria misto alternativo. Assim, naquele caso, ainda que praticado pelo agente, contra 
a mesma vítima, conjunção carnal e sexo anal, considerou-se praticado um único crime, 
repercutindo na dosimetria da pena o "número de condutas.
A meu ver, tal entendimento enfraquece, e muito, a proteção que deve ser dispensada ao bem 
jurídico tutelado (liberdade sexual). Trata-se de crime hediondo que, em sua esmagadora 
maioria, deixa marca indelével em sua vítima, merecendo a devida atenção e repressão por 
parte do Estado.

Na mesma linha de raciocínio é o voto da Ministra Laurita Vaz, proferido no 
segundo dos acórdãos mencionados:
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Afirmar que a submissão da vítima à realização de conjunção carnal tem o mesmo conteúdo de 
injusto do constrangimento ao exercício da cópula anal é ignorar o fato de que tal prática é 
carregada de estigma social, decorrente de sua associação com humilhação, submissão e 
rebaixamento moral.

Ademais, o coito anal ainda representa a imposição de grave risco de contaminação pelo vírus 
HIV, pois, segundo o Ministério da Saúde, trata-se de prática sexual de risco (Aids - Leia Antes 
de Escrever, publicado em 01/01/2003, disponível na página de internet 
http://www.aids.gov.br/). Evidencia-se, assim, que entre a conjunção carnal e o ato libidinoso 
autônomo não há fungibilidade ou equivalência.
Assim, conforme se extrai da descrição do brutal crime, ora analisado, verifica-se a 
inexistência de unidade de conduta, uma vez que a prática cumulativa das condutas descritas 
no tipo implica um aumento qualitativo do tipo de injusto, e não meramente quantitativo. 
Trata-se de outro modo de dizer que as condutas descritas no caput do art. 213 do Código Penal 
não são fungíveis, ou seja, não são passíveis de serem substituídas por outras de mesma espécie 
e valor.

Portanto, tendo as condutas um modo de execução distinto, com aumento qualitativo do tipo de 
injusto, não há a possibilidade de se reconhecer a continuidade delitiva entre a cópula vaginal e 
o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mesmo depois de o Legislador tê-las inserido 
num só artigo de lei.

Assim, se, durante o tempo em que a vítima esteve sob o poder do agente, ocorreu mais de uma 
conjunção carnal caracteriza-se o crime continuado entre as condutas, porquanto estar-se-á 
diante de uma repetição quantitativa do mesmo injusto.Todavia, se, além da conjunção carnal, 
houve outro ato libidinoso, como o coito anal, por exemplo, cada um desses caracteriza crime 
diferente e a pena será cumulativamente aplicada à reprimenda relativa à conjunção carnal.Ou 
seja, a nova redação do art. 213 do Código Penal absorve o ato libidinoso em progressão ao 
estupro – classificável como praeludia coiti – e não o ato libidinoso autônomo, como o coito 

anal e o sexo oral.

Vicente Greco, no mesmo artigo acima referido, inclusive afasta nesse caso 
a hipótese de crime continuado:

A continuação não é possível entre as figuras de um tipo conjunto cumulativo, porque a 
realização de cada uma delas representa a violação de um diverso preceito primário, ou seja, de 
uma disposição de lei diferente.
Em outras palavras, se houver repetição de condutas em circunstâncias de tempo e lugar 
semelhantes, poderá configurar-se o delito continuado, mas não haverá delito continuado entre 
figuras consideradas cumulativas.

Também foi esse o entendimento do Ministro Felix Fisher, no mesmo 
acórdão já acima referido:

Conforme a nova redação do tipo (art. 213 ou 217-A), o agente poderá praticar a conjunção 
carnal ou outros atos libidinosos. Assim, se praticar, por mais de uma vez, cópula vaginal, a 
depender do preenchimento dos requisitos do art. 71 ou art. 71, parágrafo único, do Código 
Penal, poderá, eventualmente, configurar-se a continuidade delitiva. Ou então, se constranger 
a vítima a mais de uma penetração (sexo anal, por exemplo por duas vezes) de igual modo, nos 
mesmos termos, poderá ser beneficiado com a pena do crime continuado.
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Contudo, se praticada, v.g., uma penetração vaginal e outra anal, neste caso, jamais será 
possível a caracterização da continuidade, assim como já sucedia com o regramento 
anterior. É que a execução de uma forma nunca será similar a da outro. São condutas distintas 
por natureza.

A teor do art. 71 do Código Penal, a continuidade delitiva somente estaria configurada se iguais 
fossem as 'condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes', o que, a 
toda evidência, não será possível no caso de conjunção carnal e outro ato de penetração, pois 
entre eles não se identificará a maneira de execução e outras semelhantes.
Assim, em razão da impossibilidade de homogeneidade na forma de execução entre a 
prática de conjunção carnal e atos diversos de penetração, não há como reconhecer a 
continuidade delitiva entre referidas figuras.
Ressalve-se, desde já, as hipóteses de praeludia coiti, em que atos antes configuradores de 
atentado violento ao pudor, hoje tipificados como estupro, podem ser absorvidos pela conduta 
final pretendida pelo agente. O que, aliás, é há muito entendimento pacífico desta Corte (grifos 
nossos).

Diante das razões expostas, concluímos, tendo por fundamento a Exposição 
de Motivos do Projeto de Lei nº 253/2004 transcrita parcialmente, além dos autores e 
jurisprudência mencionados, pelo concurso material de estupros quando, além da 
conjunção carnal, a vítima é constrangida a atos libidinosos diversos que são objeto de 
desejo específico e não um meio para aquele ato sexual.

¹ Magalhães Noronha,“Direito Penal”, 1º. Volume, Ed. Saraiva, 14ª. Edição, pág. 118; Julio 
Fabbrini Mirabete, “Manual de Direito Penal”, Parte Geral, Ed. Atlas, 3ª. Edição, pág. 132.
²  “Direito Penal”, 2º. Volume, Ed. Saraiva, pág.283.
³  APMP Revista, Ano XIII, nº 50, maio a agosto/2009, pág.38.
  “A nova redação dada ao crime de estupro pela Lei nº 12.015/09 e a questão do concurso de 
crimes”, Boletim de Jurisprudência da Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, ano 2, número 35, 1º a 15 de outubro de 2009, publicado em    
http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/proc_criminal/Boletins_jurisprudencia/BJ%200
35.pdf
 http://mpbertasso.wordpress.com/2009/08/15/a-revogacao-do-crime-de-atentado-violento-
ao-pudor-e-seus-reflexos-no-concurso-com-o-crime-de-estupro-inexistencia-de-crime-único
  HC 104724 / MS, julgado em 01/09/2009.
  HC 78.667 / SP, julgado em 22/06/2010.
  STJ, 5ª. Turma, HC 104724 / MS, julgado em 01/09/2009.
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DA (DES) NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PARA 
A AÇÃO PENAL POR CRIME DE LESÃO CORPORAL 

LEVE QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR.

         Auriney Uchôa de Brito, Advogado 
        Criminalista; Doutorando em Direito 
       Penal pela Universidade de Buenos 

             Aires; Mestrando em Direito na 
                              Sociedade da Informação na UniFMU; 

      Especial ista em Direito Penal  
      E c o n ô m i c o  e  E u r o p e u  p e l a  
      Universidade Coimbra; Especialista 

              em Direito Penal e Processual Penal 
                pela Universidade Gama Filho e pela 
          EPD; Professor do Curso de Pós-

                 Graduação da EPD; Membro da 
                        Comissão de Direito na Sociedade da 

                                 Informação da OAB SP.

      Clarisse Lindanor Alcântara ,  
        Bacharel em Direito pelo Centro de 

                     Ensino Superior do Amapá; Mestranda 
      em Direito Ambiental e Políticas 
            Públicas pela Universidade Federal do 
       Amapá; Servidora Pública Estadual.

A Constituição Federal assegurou no seu Título VIII – Da Ordem Social, 
art. 226, §8º, a responsabilidade do Estado de assegurar a assistência à família, na 
pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência 
no âmbito de suas relações.

Nesse contexto, em 22 de junho de 1994 foi aprovado pelo Congresso 
Nacional através do Decreto Legislativo n.° 26 e promulgada pelo Presidente da 
República por meio do Decreto n.° 4.377 em 13 de setembro de 2002 a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a qual 
disciplina em seu art. 4º, §1°, in verbis:

A adoção pelos Estados – Partes de medidas especiais de caráter temporário 
destinadas a acelerar a igualdade de fato entre o homem e a mulher não se considerará 
discriminação na forma definida nessa Convenção, mas de nenhuma maneira 
implicará, como conseqüência, a manutenção de normas desiguais ou separadas; essas
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medidas cessarão quando os objetivos de igualdade de oportunidade e tratamento 
houverem sido alcançados. 

Assim, após quase 18 anos da promulgação da Carta Magna foi editada a Lei 
11.340 de 07 de agosto de 2006, com o objetivo de criar mecanismos com a finalidade 
de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a Mulher, abrangendo as 
agressões de caráter físico, psicológico, sexual, patrimonial e moral. 

A presente Lei ficou conhecida pelo nome “Maria da Penha'', pois se buscou 
homenagear a Senhora Maria da Penha Maia Fernandes a qual ficou paraplégica, em 
razão da tentativa de homicídio praticada por seu marido Marco Antônio Heredia 
Viveiros. 

Isto posto, é cristalino que o ordenamento jurídico brasileiro buscou dar uma 
proteção especial a Mulher, em virtude da sua maior vulnerabilidade quando integra 
um ambiente doméstico, um âmbito familiar e, principalmente, quando presente em 
uma relação íntima de afeto.

Nesse sentido, o artigo 41 da referida Lei dispõe que quando o crime for 
praticado com violência doméstica e familiar contra a Mulher, não se aplicará a Lei n.° 
9.099/95 que trata dos Juizados Especiais Civil e Criminal, inclusive quando a pena 
em abstrato do crime cometido for inferior ou igual a 2 anos.

É importante ressaltar que também foi inserida como circunstância agravante 
genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, quando o crime for 
praticado com abuso de autoridade ou prevalência das relações domésticas, de 
coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a Mulher.

O dispositivo que trata da inaplicabilidade do Juizado Especial nos crimes 
envolvendo violência doméstica e familiar vem causando polêmica na doutrina e na 
jurisprudência quanto a sua constitucionalidade. 

A corrente minoritária¹ entende que é inconstitucional porque afronta o 
princípio da proporcionalidade e isonomia, ambos previstos no art. 5º, caput, da 
Constituição Federal. Já a corrente majoritária² defende a constitucionalidade pela 
simples literalidade do dispositivo. Veja-se a jurisprudência dominante:

                              CONFLITO DE COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA 
                                DOMÉSTICA –JUSTIÇA COMUM X JUIZADO ESPECIAL –  
                                CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41 DA LEI 11.340/06 –      
                                COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO  

Os crimes praticados mediante violência doméstica, segundo 
conceito da Lei 11.340/06 não são de menor potencial ofensivo, 
sendo excluídos do âmbito do juizado criminal, por seu art. 41³.

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41 DA LEI N°. 
11.340/06, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE.

¹  JESUS, Damásio de; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. A inconstitucionalidade do art. 41 da 
Lei n. 11.340/2006. out. 2006. Disponível em: www.damasio.com.br.
²  CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica (Lei Maria da Penha): 
Lei 11.340/06. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

³ TJMG, 5ª Câmara Criminal, Conflito de Jurisdição n. 1.0000.07.454642-5/000(1), Rel. Des. 

Maria Celeste Porto, julgado em 17.07.2007, DJ 28.07.2007.

57



(1) Como consabido, o juizado especial criminal com seus 
institutos despenalizadores não satisfez a contento a tutela da 
incolumidade física e moral das mulheres, que ao serem 
agredidas tinham como resposta estatal, para tais agressões, a 
simples exigência de que o réu, após a lavratura no termo 
circunstanciado, se comprometesse a comparecer ao juizado 
criminal especial (art. 69, parágrafo único da Lei n° 9.099/95), 
possibilitando, assim, que o agressor retornasse ao lar, no mesmo 
dia, e para novamente perpetrar novas agressões.

(2) O art. 41, da Lei n.° 11.340/06, ao afastar a incidência das 

normas do juizado especial aos autores de crimes decorrentes de 

violência doméstica e familiar contra a mulher, não ofende o 

princípio da proporcionalidade, pois objetivou a novel legislação 

adequar a tutela estatal às necessidades e circunstâncias especiais 

que envolvem a violência doméstica.

As discussões acerca da vedação da competência dos juizados especiais para 
os crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a Mulher podem atingir 
também a natureza da ação penal.

A problemática diz respeito à discussão que os crimes de lesão corporal leve 
qualificada pela violência doméstica e familiar seriam de ação penal pública 
incondicionada ou pública condicionada à representação.

Como o artigo 88 da Lei 9.099/95 dispõe que os crimes de lesão corporal de 
natureza leve necessitam de representação da vítima, nasce o questionamento 
doutrinário em virtude da vedação prevista no art. 41 da Lei 11.340/06.

Para Damásio de Jesus a ação penal permanece pública condicionada à 
representação da ofendida, nos termos do art. 88 da Lei n° 9.099/05. A Lei n° 
11.340/06 não modificou a ação penal do crime definido no art. 129, §9º, do Código 
Penal, mas somente a pena a ele cominada.

É relevante lembrar que Damásio tem essa posição porque ele entende que o 
art. 41 da Lei Maria da Penha ao vedar à aplicação do Juizado Especial torna-se 
inconstitucional, conforme já exposto acima.

 Em contraposição, Marcelo Bastos entende que o crime de lesão corporal 
leve qualificada pela violência doméstica e familiar passou a ser de ação penal pública 
incondicionada, posto que o art. 41 da Lei 11.340/06 assim o definiu a partir do 
momento em que vedou a aplicação dos juizados especiais para os crimes que 
envolvam esse tipo de violência.

    TJPR - 1ª C.Criminal em Com. Int. - CC 0414124-2 - Guarapuava - Rel.: Juiz Conv. 

Mário Helton Jorge - Unanime - J. 02.08.2007
   JESUS, Damásio de. Da exigência de representação da ação penal pública por crime de lesão 
corporal resultante de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n. 11.340, de 7 de 
agosto de 2006). São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, setembro de 2006. 
Disponível em: www.damasio.com.br.
   BASTOS, Marcelo Lessa. Violência doméstica e familiar contra a mulher – Lei “Maria da 
Penha” – alguns comentários. in Estudos sobre as novas leis de violência doméstica contra a 
mulher e de tóxicos – coordenador: André Guilherme Tavares de Freitas. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007.
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Recentemente, o STJ decidiu por maioria dos votos no Recurso Especial 
1.097.042-DF, relatado pelo Ministro Napoleão Maia Filho (vencido) que é necessária 
a representação da vítima de violência doméstica nos casos de lesões corporais leves 
(Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha). Como fundamento, a maioria afirmou que, 
entender a ação como pública incondicionada “resultaria subtrair da mulher ofendida 
o direito e o anseio de livremente se relacionar com quem quer que seja escolhido 
como parceiro, o que significaria negar-lhe o direito à liberdade de se relacionar, 
direito de que é titular, para tratá-la como se fosse submetida à vontade dos 
agentes do Estado.”

Apesar dos votos vencidos, que afirmavam ter a Lei n.º 11.340/2006 
afastado expressamente, no art. 41, a incidência da Lei n. 9.099/1995 nos casos de 
crimes de violência doméstica e familiares praticados contra a Mulher, a decisão da 
maioria foi em sentido contrário e ainda se valeram do artigo 2º, § 2º da Resolução 
08/2008 – STJ para suspender todos os julgamentos que versem sobre essa mesma 
matéria nos Tribunais inferiores.

Em que pese o posicionamento do Ínclito Superior Tribunal de Justiça, 
entendemos que essa decisão é um tanto quanto temerária, primeiramente pela 
negação da vontade do legislador no que concerne à Lei Maria da Penha, que a 
projetou especialmente para coibir as práticas atentatórias aos Direitos da Mulher em 
atendimento à sociedade feminina que demandava por um cenário de proteção 
integral a Mulher vítima de violência doméstica e familiar.

Ao criar a exclusão do artigo 41, o legislador afastou o artigo 88 da lei 9099/95 
que prevê que “além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, 
dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais 
leves e lesões culposas.”

Em segundo lugar, não menos importante, reside a questão da reiteração das 
agressões e ameaças que sujeitam a Mulher à situações que a levam a desistir do 
processo. Sem falar nos casos que inicialmente aparentam ser simples e penalmente 
irrelevantes, mas que, principalmente em razão da inércia das instâncias formais de 
controle, acabam levando à uma reincidência mais grave por parte do agressor, como 
ocorreu recentemente no caso da cabeleireira Maria que foi brutalmente assassinada 
por seu ex marido.

Nesse caso, a cabeleira sofreu várias agressões inicialmente insignificantes, 
sofreu ameaças de lesão e ameaças de morte, mas como não foi dada a devida 
importância para os seus relatos, acabou morta com oito tiros à queima roupa.

Isso demonstra que, mesmo no caso em que houve uma participação ativa da 
vítima em busca de uma providência para o seu problema – por coincidência ou não, a 
cabeleireira realizou oito registros de ocorrência – o Estado ainda se omitiu ao ponto 
de permitir que ela fosse morta.

Com a devida vênia, não cabe aqui o argumento de que a Mulher tem o direito 
de escolher o seu parceiro, ou de perdoá-lo em caso de lesão corporal leve. Se o 
legislador atendeu ao movimento internacional de proteção à Mulher, assim deve ser 
feito desde a primeira manifestação em busca de ajuda. As formalidades podem matá-
la.
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Não são raros os casos em que a vítima se retrata em juízo, algumas vezes para 
proteger seu amado, outras, a maioria, por medo de que retaliação por parte do mesmo 
quando se livrar daquele infortúnio, já que ele poderá sair facilmente mediante fiança.

Não há que se questionar também a questão da possibilidade de o réu livrar-se 
solto, a intenção do legislador não foi mantê-lo eternamente preso, mas simplesmente 
atender ao objetivo da prisão para esses casos, que é fazer cessar imediatamente a 
agressão.

A proteção da família também não é argumento para defender o contrário. No 
próprio âmbito do Direito Civil Moderno a proteção da instituição familiar vem 
perdendo espaço para a proteção da dignidade humana como asseveram os 
Professores espanhóis Joaquim Arce e Florez Valdés ao analisarem o que chamaram 
de dimensión familiar de la persona afirmaram que “La familia entra, pues, a integrar 
el contenido del Derecho civil por relación a la persona y como uma básica de la  
misma  persona. ”

Não significa que a família tenha perdido seu valor, mas a sua carga 
axiológica passa a ser medida a partir do reconhecimento da pessoa como sujeito de 
direitos. A dignidade da Mulher, portanto, transcende à própria instituição familiar, e é 
disso que o Estado - na figura dos delegados de polícia, promotores de justiça e juízes 
de direito - deve cuidar.

Por fim, resta esclarecer que não há incompatibilidade entre os artigos 41 e 16 
da lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A necessidade de representação foi afastada 
apenas nos casos de lesão corporal leve, permanecendo essa condição de 
procedibilidade nos outros crimes de ação penal pública condicionada, como é o caso 
dos crimes contra a dignidade sexual, ameaça, etc.

O crime de lesão corporal leve sempre foi de ação penal pública 
incondicionada, e só passou a ser condicionada a representação após o advento da Lei 
9.099/95. Afastada essa Lei, não há falar em representação para esses casos. A 
propósito, a pena para esse crime foi aumentada para o máximo em abstrato de três 
anos, o que por si só já o afastaria das benesses da Lei dos Juizados Especiais, não 
havendo outro propósito ao artigo 41 senão o de afastar o artigo 88 que trata da 
representação para a lesão corporal leve ou culposa.

Para pôr um fim nessa discussão, tramita no Congresso Nacional o projeto de 
lei n.º 5297/09 de autoria da Deputada Federal pelo Amapá Dalva Figueiredo que visa 
alterar o artigo 16 da Lei Maria da Penha, sugerindo que a ação penal nos crimes de 
violência doméstica e familiar contra mulher seja pública incondicionada. 

Na justificativa do Projeto a Deputada ressalta a importância da lei e lamenta 
“que todas as conquistas e avanços plasmados na Lei começam a perder efetividade a 
partir de uma compreensão equivocada dos Tribunais brasileiros que, fugindo do 
espírito e da vontade que norteou a elaboração do texto legal, passaram a definir 
como de ação penal pública condicionada à representação da vítima, os crimes objeto 
da referida norma”

A proteção da dignidade da Mulher em todas as suas formas significa atender 
às diretrizes de defesa dos Direitos Humanos. Submeter a apuração de fatos com 
indícios de lesão corporal à uma manifestação vulnerável da Mulher é negar essas 
normas de otimização de nível internacional, principalmente porque há muitos casos 
de denúncias anônimas e de familiares.
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A Ministra do Superior Tribunal de Justiça Eliana Calmon na 4ª Jornada da Lei Maria 
da Penha, no Conselho Nacional de Justiça, declarou que existe uma incompreensão 
por parte da sociedade e da Justiça sobre a Lei Maria da Penha, que pune crimes de 
violência doméstica. Ao manifestar-se negativamente sobre a decisão do STJ que 
julgou necessária a representação nos casos de lesão corporal leve afirmou que 
“alguns magistrados ainda estão com a cabeça na Lei 9.099. Não podemos voltar no 
tempo. Antes o homem era condenado, pagava cesta básica, voltava pra casa e dava 
outra surra na Mulher”.

Segundo a ministra “Lesões corporais domésticas não podem ser comparadas 
a lesões causadas em brigas de vizinho ou em discussões de trânsito”.

Conforme dito anteriormente, o Superior Tribunal de Justiça se valeu da nova 
redação do artigo 543-C do Código de Processo Civil, inserido pela Lei 12.672/2008, 
para suspender os recursos especiais que versem sobre essa matéria. E os tribunais 
inferiores deverão negar seguimento à esses recursos até que ela seja definida 
definitivamente.

Enquanto isso, nos resta continuar trabalhando a questão a fim de influenciar 
de alguma forma nesse importante julgamento. Estimamos que a interpretação da lei 
seja a melhor possível, ou seja, que se reconheça a vontade do legislador em liberar a 
intervenção imediata das instâncias formais de controle, para que, junto com 
implementação das ações sociais se alcance uma maior efetividade à proteção 
esperada pela sociedade.

   Informativo n.º 0424. Período: 22 a 26 de fevereiro de 2010.
  Art. 2o Recebendo recurso especial admitido com base no artigo 1o, caput, desta Resolução, o 
Relator submeterá o seu julgamento à Seção ou à Corte Especial, desde que, nesta última 
hipótese, exista questão de competência de mais de uma Seção.
§ 2o A decisão do Relator será comunicada aos demais Ministros e ao Presidente dos Tribunais 
de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, conforme o caso, para suspender os recursos que 
versem sobre a mesma controvérsia.
   JOAQUIM ARCE Y FLOREZ VALDÉS. El Derecho Civil Constitcional. Madrid: Civitas, 
1991.
   Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata 
esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência 
especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o 
Ministério Público.
    http://www2.camara.gov.br/proposicoes. Acessado em: 20.03.2010.
   Fonte: agência Brasil. http://www.agenciabrasil.gov.br/?q=node/2115&page=2. Acessado 

em 19.03.2010.
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ABORTO – ESCOLHA OU CRIME?
                                                                                                     

  Clarice Maria de Jesus D´Urso, 
  B a c h a r e l  e m  D i r e i t o ,  c o m  
  Especialização em Direito Penal, 
     Processo Penal e Mestre em Direito da 

      Sociedade da Informação pela 
      UniFMU; Conciliadora na área da 
      família; Secretária Executiva da 
      Comissão da Mulher Advogada, 
             Colaboradora da Comissão de Direitos 
             Infantojuvenis, Membro Consultora da 
           Comissão Especial de Fiscalização da 
      Qualidade do Serviço Público, 
      Membro da Comissão de Estudos 

          s o b r e  P e r í c i a s  F o r e n s e s  e  
                      Coordenadora de Cultura e Eventos da 

             Comissão de Ação Social da OAB SP; 
              Autora da Cartilha da Estruturação dos 
         Trabalhos e Objetivos e Coautora da 
             Cartilha voltada à Saúde das Mulheres 
           da Comissão da Mulher Advogada da 
       OAB SP; Autora de vários artigos.

Uma pesquisa da Universidade de Brasília (UNB) revela que uma a cada cinco 
mulheres brasileiras já realizou aborto, o que equivale a 20% da população feminina, 
número que pode ser considerado bastante preocupante. Assim sendo, o debate sobre 
o tema é urgente e imprescindível para todos os interessados em proteger a saúde e os 
direitos humanos.

 O levantamento apontado  coloca em questão a eficácia da penalização do 
aborto, bem como suscita outros pontos mais abrangentes, como políticas de educação 
para planejamento familiar e de combate à violência sexual contra a mulher. No Brasil, 
o aborto é proibido pelo Código Penal e somente permitido em casos de risco à vida da 
mãe e de estupro da mulher.

Aqueles que defendem a  descriminalização do aborto ou a ampliação das 
situações no qual  é permitido argumentam, em geral, que as mulheres devem ter o 
direito de escolher se querem ou não ter filhos, ganhando assim mais liberdade e 
controle sobre seus corpos. 

Deste ponto de vista, o aborto seria uma forma de impedir os impactos 
negativos que uma criança poderia gerar em casos como imaturidade dos pais, muitos 
filhos, poucos recursos para sustentar um novo membro da família e, não raro, quando 
o pai não assume seu papel e abandona a mãe.
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No entanto, é preciso ter cuidado com os discursos excessivamente práticos, 
especialmente quando se trata de um assunto tão delicado quanto o aborto. Juízes, 
advogados, cristãos,  parlamentares, feministas e muitos outros interessados no 
assunto vêm há anos travando um intenso debate sobre a descriminalização do ato, 
sem, contudo, chegar a um consenso. 

Legislações mais liberais do que a brasileira admitem a interrupção voluntária 
da gravidez em uma maior gama de casos. No Canadá, a prática deixou de ser ilegal em 
1973, na Europa, uma das últimas nações a fazer esta revisão legislativa foi Portugal, 
em 2007.

Já no Brasil, segundo uma pesquisa realizada pela Faculdade Latino-
Americana de Ciências Sociais (Flacso), que entrevistou 1.200 pessoas, 72,7% da 
população se posicionaram contrariamente à legalização do aborto. 

O estudo também mostrou que 87,8% dos entrevistados concordam sobre a 
necessidade de que seja revista a legislação sobre a prática. Esta informação revela 
como o imaginário do povo brasileiro ainda é controverso quanto à questão e que a 
mesma deve ser debatida livremente de dogmas e tabus.

Apesar de revelar em alguma medida a opinião da sociedade brasileira, a 
discussão é muito mais complexa do que dizer “sim” ou “não” a uma pesquisa. Neste 
aspecto de “opinião” sobre o assunto, também devemos lembrar que há raciocínios 
mais complexos , sendo perfeitamente aceitável o argumento de pessoas que são 
contra a prática do aborto, mas que não vêem sentido em mover um processo penal que 
leve à condenação de uma mulher que tenha optado por interromper a gravidez.

Outro ponto a esclarecer para a opinião pública é a falsa impressão de que a 
proibição da prática a erradica ou a leva a patamares mínimos. Dados do Sistema 
Único de Saúde revelam  o quanto isso é enganoso, uma vez que o procedimento de 
curetagem – a “limpeza” do útero após o aborto – foi a cirurgia mais realizada pelo 
SUS no período de 1995 a 2007 (o estudo do Instituto do Coração levou em conta as 
cirurgias consideradas de porte médio e grande).

A falta de informação sobre o tema também permeia os meios de 
comunicação, alimentando o debate incompleto sobre o aborto. Em folhetim recente, 
uma das personagens, uma jovem vítima de gravidez indesejada, recorreu a uma 
clínica para interromper a gravidez. 

Familiares da moça denunciaram a proprietária do estabelecimento, que foi 
presa, mas em nenhum momento a trama deixou claro que de acordo com o artigo 124 
do Código Penal, a jovem também deveria responder a processo penal, que poderia 
levá-la a  cumprir pena de 1 a 3 anos de detenção. O imaginário popular ainda não 
associa o aborto à prisão da mulher que interrompeu a gravidez, desinformação 
sustentada há décadas por tabus que, mais do que impedir eventuais mudanças, 
limitam até a discussão do tema.
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O Código Penal inclui o aborto no rol dos crimes contra a vida, e o ato só é 
permitido em caso de risco à vida da gestante, chamado de “necessário” ou 
“terapêutico”, ou de gravidez decorrente de estupro, conhecido como aborto 
“sentimental”, “ético” ou “humanitário”. No entanto, devemos continuar 
questionando e buscando respostas sobre até que ponto um ser humano pode decidir o 
destino da vida de outro ser humano. Paralelamente, devemos avaliar quais seriam os 
limites de atuação na tutela da vida humana. 

O artigo 2º do Código Civil estabelece que a “personalidade civil dos seres 
humanos começa a partir do nascimento com vida, mas também garante os direitos ao 
nascituro desde a concepção”. Ou seja, se concordamos que a concepção ocorre no 
momento em que o espermatozóide penetra o óvulo, desde esse momento já existe 
vida, ainda que esta não tenha personalidade jurídica.

Neste espectro do Código Civil, também devemos levar em conta a figura 
masculina: será que o homem também deve ter seu desejo levado em consideração 
quanto ao nascimento do bebê? Se levarmos em conta que o nascimento de uma 
criança indesejada implica em possibilidades legais de pagamentos de pensão 
alimentícia, bem como implica em questões de herança, não deveriam os homens 
também participarem do debate? Este é mais um ponto que revela o quanto o tema é 
complexo e merece atenção e discussões sérias, desprovidas de paixões e com a 
participação de toda a sociedade, uma vez que se discute aqui os limites entre direito à 
vida e sua relação com uma diversidade ampla e aspectos.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, estabelece o direito à vida 
como fundamental e inviolável. No parágrafo 2º do mesmo artigo, a Carta Magna 
afirma que serão automaticamente incorporados a ela os tratados internacionais sobre 
direitos individuais. 

Como o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que garante, 
pela lei, proteção à vida, iniciada no momento da concepção, nosso país reafirma esse 
direito fundamental.

Nas últimas eleições para a presidência da República,  a questão do aborto 
entrou na  pauta dos candidatos, mas com o foco distorcido. Não houve um debate 
com a sociedade para se obter uma avaliação consciente do tema, o que se viu foi uma 
discussão superficial, muitas vezes até evitada pelos candidatos, atendendo às 
orientações dos coordenadores de campanha que  buscavam evitar assuntos 
polêmicos, que pudessem desagradar a alguns setores da sociedade.

Somente o debate  franco e  plural poderá esclarecer qual caminho o Brasil 
deve seguir, pesando questões morais  ou apenas levando em conta aspectos práticos, 
como a queda da mortandade de mulheres nos países que legalizaram a prática. 

Enfim, devemos  amadurecer este debate sem preconceitos há décadas 
propagados, no qual  os dois lados, favoráveis e contrários , possam encontrar pontos 
de entendimento que reflitam o pensamento majoritário do povo brasileiro.

BIBLIOGRAFIA
Código Penal e Constituição Federal.
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ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS DA 
LEI MARIA DA PENHA

                     Edson Luz Knippel, Advogado; 

                     Mestre e Doutorando em Direito                                          

                     Processual Penal pela PUC SP;    

                                Professor nos cursos de Graduação e 

                                   Pós-Graduação, Coordenador da Área    

                     de Direito de Pós-Graduação e       

                      Chefe do Departamento de Direito     

                     Processual Penal da Faculdade de 

                     Direito da UniFMU; Professor da   

                                     ESA; Palestrante do Departamento de   

                     Cultura e Eventos da OAB SP.

Este artigo tem como escopo estudar os aspectos criminológicos que incidem 
sobre a Lei Maria da Penha. Antes de cuidarmos do tema central, é necessário que 
noções introdutórias da Criminologia sejam resgatadas, tal como se procederá a 
seguir.

I- CONSIDERAÇÕES GERAIS

Criminologia, consoante Antonio Garcia Pablos de Molina, é uma ciência 
empírica e interdisciplinar que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da 
vitima e do controle social do comportamento delitivo e que trata de fornecer uma 
informação válida sobre a origem dinâmica e variável do crime, assim como os 
programas de prevenção eficaz do mesmo e técnica de intervenção positiva no homem 
delinqüente¹.

Desta definição é possível extrair que a criminologia é uma ciência que se 
ocupa do estudo da experiência, apoiando-se na idéia do “ser”, em contraposição ao 
direito penal, cujo foco principal é o exame normativo, estruturado no “dever-ser”.

A Criminologia também não se confunde com a Política Criminal, 
conceituada como o conjunto de estratégias elaborado e empregado pelo Estado para 
prevenir e reprimir o crime

Evidente que entre estas ciências existe relação, que deixará de ser aqui 
trabalhada, por conta da temática proposta.

Além disso, a Criminologia busca estudar determinada questão sob o olhar de 
diversas disciplinas, o que lhe confere natureza interdisciplinar, uma vez que existe 
efetivamente a transferência do método empregado para a análise de uma disciplina 
para outra.

 ¹  MOLINA, Antonio Garcia Pablos de e GOMES, Luiz Flávio. Criminologia, 6ª edição. 
São Paulo, RT.
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Com efeito, determinado fenômeno é estudado no campo experimental, tal 
qual ocorre faticamente, sob o olhar interdisciplinar, vez que existe uma troca de 
métodos usados para o estudo de cada uma das disciplinas.

Isto pode ser observado no estudo da violência doméstica e familiar contra as 
mulheres. O perfil da vítima, por exemplo, é examinado a partir de uma observação da 
realidade, sendo que diversas disciplinas ocupam-se desta análise, tais como Direito, 
Psicologia e Serviço Social, verificando-se, ainda, uma importação mútua de métodos 
de outra área do conhecimento.

Além disso, convém ressaltar que o conceito acima formulado nos fornece os 
quatro objetos de estudo da criminologia, quais sejam:

- crime;
- criminoso;
- vítima e
- controle social.

Quanto ao crime, a Criminologia confere a ele um caráter dinâmico, mutável 
no tempo, de acordo com o valor dominante numa determina época e coletividade. 
Como ilustração, basta lembrarmos da conduta do adultério, que nas Ordenações 
Filipinas era tratado como crime gravíssimo, punido com a morte, enquanto que 
atualmente, desde a Lei 11105/06, sequer é considerado como infração penal, tendo 
ocorrido expressa hipótese de “abolitio criminis” (descriminalização).

Já em relação ao criminoso, o objetivo principal é verificar se, numa 
determinada situação fática, sofre influência interna (psicológica) ou externa (do meio 
social).

Quanto a vítima, nos chama atenção, principalmente, a sua classificação 
criminológica, que a divide em primária (vítima material, idêntica ao sentido atribuído 
pelo Direito Penal), secundária (a pessoa é vítima do crime de uma má atuação dos 
órgãos estatais, razão pela qual esta hipótese também é chamada de dupla vitimização) 
e vítima terciária (se refere ao autor do crime, que sofre abusos por parte do Estado, 
xcom por exemplo, tortura).

Por fim, em relação ao controle social, nos deparamos com uma divisão em 
informal e formal. O primeiro é exercido pela coletividade, sem uma participação do 
Estado. É realizado na escola, na Igreja, na vizinhança, dentre outros locais. Já o 
segundo conta com a participação do Estado, e é efetivado por um dos meios de 
coerção, normalmente divididos em administrativo, civil e penal, em ordem crescente 
de gravidade da resposta e em ordem decrescente de número de hipóteses de emprego.

Os objetivos da Criminologia, de igual modo assinalados no conceito 
proposto são estabelecer a origem da prática criminosa, assim como conceber 
programas de prevenção geral e especial e de repressão ao crime.

II- GÊNERO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Encerradas estas considerações preliminares, iremos nos debruçar, a partir 
deste ponto, sobre o primeiro aspecto criminológico relevante e relacionado ao tema 
proposto, consistente no conceito de gênero, considerado como uma linha de pesquisa 
para o estudo da violência doméstica e familiar contra as mulheres.
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Embora a Lei Maria da Penha faça menção expressa ao gênero, no artigo 5º, 
“caput”, é forçoso admitir que este conceito precisa ser melhor compreendido no meio 
jurídico, uma vez que sua origem é antropológica. Somente desta forma o intérprete 
poderá analisar a lei sob um enfoque mais amplo e preciso.

O gênero é uma construção social. Trata-se de uma opção para estudar a 
problemática da violência contra a mulher a partir de uma visão que contemple os 
papéis sociais impostos a homens e mulheres, a partir da difusão e aceitação de uma 
cultura de cunho machista na qual o homem possui plena legitimidade de exercer 
exclusivamente o poder familiar, podendo, para tanto, fazer uso da força se necessário.

Deste modo, gênero não se refere simplesmente ao sexo ou à sua categoria 
social, mas ao papel social imposto culturalmente a homens e mulheres. Neste sentido, 
ponderam Heleieth Safiotti e Muñoz Vargas, ao discutirem sobre quem seria o inimigo 
da mulher na questão específica da violência de gênero.

Em suas palavras, “nestas circunstâncias, o inimigo da 
mulher não é o homem nem enquanto indivíduo, nem como 
categoria social, embora seja personificado por ele. O alvo 
a atacar passa a ser, numa concepção relacional, o padrão 
dominante de relação de gênero”².

A violência de gênero é uma categoria na qual a violência doméstica ingressa 
como espécie.

Neste sentido, compartilhamos o entendimento de Heleieth 
Safiotti, para quem “violência de gênero é o conceito mais 
amplo, abrangendo vítimas como mulheres, crianças e 
adolescentes de ambos os sexos. No exercício da função 
patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a 
conduta das categorias sociais nomeadas, recebendo 
autorização ou pelo menos tolerância da sociedade para 
punir o que se lhes apresenta como desvio³”.

Diante do exposto anteriormente, é fundamental conceituar violência 
doméstica contra as mulheres tomando como base as relações de gênero, tendo em 
vista que adotamos este referencial como linha norteadora neste artigo.

Na visão de Maria Elisa dos Santos Braga Stampacchio, 
violência doméstica é a “manifestação da violência de 
gênero na relação de pares conjugais (ou amorosos) no 
espaço intra-familiar  ”.

A ocorrência da violência doméstica infelizmente não extrapola o domínio 
privado, deixando de ser noticiada às autoridades competentes, o que dificulta a 
notificação do fenômeno e a tomada de medidas de prevenção e intervenção. 

Também é passível de verificação, por outro lado, que a violência doméstica 
contra as mulheres acontece em todas as classes sociais. Ao contrário do que possa ser 
inferido, não se trata de uma espécie de violência verificada apenas nas camadas mais 
baixas da população.

²  Heleieth Saffioti e Muñoz Vargas. Mulher Brasileira é assim. Brasília, Rosa dos Tempos ,1994, p. 275.
³  Heleieth Saffioti. Contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. Campinas, Editora da 
UNICAMP, 2002, p. 197.
4
  Maria Elisa dos Santos Braga Stampacchio. Discutindo a questão de gênero: o olhar dos profissionais 

da Casa Eliane de Grammont. Dissertação de Mestrado. Programa de Serviço Social. PUCSP, p. 114.
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III- ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS RELACIONADOS À VÍTIMA

Levando-se em conta que o exame da vítima constitui importante objeto de 
estudo da Criminologia, ressaltaremos aqui aspectos a ela relacionados, com foco na 
violência doméstica e familiar contra as mulheres

Em geral a vítima apresenta vários problemas de saúde, conforme relata Suely 
Souza de Almeida. Segundo a autora, a mulher experimenta um nível elevado de 
depressão psicológica. Passa a ter idéias suicidas. Também é presente uma dose 
acentuada de nervosismo e irritabilidade, além de confusão e perda da memória.

Certamente os traumas causados pela violência doméstica são muito fortes e é 
necessário que a mulher seja atendida por profissionais especializados nesta questão, 
visando diminuir as sequelas causadas.

É nesta medida que estas vítimas devem ser submetidas a tratamento 
psicoterapêutico, com o escopo de diminuir o impacto da violência e suas 
conseqüências imediatas, resgatar sua integridade e privacidade e restabelecer seu 
papel de sujeito, como anota Gisele Matos.

A doutrina também aponta reflexos da violência doméstica contra as mulheres 
nos filhos do casal. Muito embora seja normal a busca pela manutenção das 
aparências, será observado pela criança um antagonismo no comportamento dos pais.

Sendo assim, uma das formas de prevenção da violência doméstica reside no 
tratamento adequado destinado aos filhos do casal, para que não se torne no futuro um 
novo agressor.

Diante do cenário traçado quando cuidamos dos efeitos trazidos pela 
violência doméstica, é possível que haja o questionamento da razão pela qual as 
mulheres não rompem o relacionamento violento.

Importante contribuição a este respeito foi trazida por Reginandrea Gomes 
Vicente, que se debruçou sobre a permanência da mulher em relacionamentos 
violentos.
Segundo a autora, algumas razões podem ser apontadas para que a mulher não ponha 
fim ao relacionamento violento. A auto-imagem fraca; a crença de que o marido vai 
mudar; as dificuldades econômicas; a necessidade do apoio econômico do marido 
para os filhos; a dúvida quanto a poder viver sozinha e o fato de que é difícil para uma 
mulher com filhos encontrar trabalho são fatores que podem auxiliar a esclarecer este 
problema.

   Suely Souza de Almeida. Violência de gênero: público e privado. Dissertação de mestrado. Programa de 
Ciências Sociais. PUCSP, São Paulo, p. 57.
   Gisele Matos. A discriminação de gênero e as diversas formas de violência contra a mulher in Em defesa 
da mulher vítima de violência. Organização Maria Lygia Quartim de Moraes. Campinas, Editora da 
UNICAMP, p. 55.
  Ruim com ele, pior sem ele? Uma investigação com mulheres vítimas de violência. Dissertação de 
mestrado. Programa de Psicologia. São Paulo, PUCSP, p. 60-6.
   Op. cit, p. 61
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Chega-se à conclusão, portanto, que a decisão de romper o relacionamento não 
constitui tarefa simples para a mulher, devido às conseqüências da própria violência 
que experimentou e também pela complexidade que envolve a implementação desta 
vontade.

Esta dificuldade vivida pela mulher reclama um atendimento integral, para 
que consiga construir uma solução que faça romper o ciclo de violência no qual está 
inserida.

Esta necessidade de um atendimento interdisciplinar, no qual a demanda 
trazida pela mulher possa ser observada por diversos aspectos.

IV- CONTROLE SOCIAL

Já em relação ao controle social, que constitui outro objeto de estudo 
criminológico, é relevante consignar que o legislador optou por eleger a via penal 
como um dos instrumentos coercitivos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra as mulheres.

Para tanto, abandonou o modelo de justiça penal consensual, até então 
vigente, para consolidar o paradigma da justiça penal tradicional.

Não há possibilidade de diálogo entre as partes, uma vez que afastada está a 
aplicação da Lei 9099/95.

Por outro lado, foi prevista a possibilidade de decretação de prisão preventiva 
e de efetivação da prisão em flagrante.

Desta forma, o litígio passou a ser considerado como a tônica de processos 
desta natureza, não havendo um palco destinado ao estabelecimento de uma solução a 
partir do que for construído pelas partes.
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SUMÁRIO. I. Introdução. II. A Dignidade Sexual da Condição Feminina na lei 11.106/05. III. 
A lei 12.015/09 consolidando a Dignidade Sexual da Mulher. IV. Conclusões. V. Referências 
Bibliográficas. 

I.    Introdução.
 O presente ensaio pretende analisar a evolução da tutela penal da dignidade 
sexual da condição feminina no Brasil e, já nesse primeiro momento, é necessário 
dizer que o princípio da isonomia está agora arraigado ao alicerce da legislação penal 
pátria, em especial nos crimes contra a dignidade sexual. 

E não poderia ser diferente, pois as democracias modernas trabalham no 
sentido de aprimorar, cada vez mais, a igualdade formal e material entre seus cidadãos, 
pois é na isonomia de fruição dos Direitos que se possibilita a verdadeira liberdade 
para se exercitar uma sociedade apta a garantir dignidade e paz social aos seus 
integrantes. 

Nesse sentido importante consignar o pensamento de Hannah Arendt, exposto 
por Celso Lafer:¹ “Desta reflexão sobre a fundamental importância do princípio da 
isonomia como critério de organização do Estado-nação, e de sua análise da condição 
de apátridas, Hannah Arendt extrai a sua conclusão básica sobre os direitos humanos. 
Não é verdade que “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos”, 
como afirma o art. 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU, de 
1948, na esteira da Declaração de Virgínia de 1776 (artigo 1º), ou da Declaração 
Francesa de 1789 (art. 1º). Nós não nascemos iguais: nós nos tornamos iguais como 
membros de uma coletividade em virtude da decisão conjunta que garante a todos 
direitos iguais.”
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John Rawls, filósofo de Harvard, acrescenta, nessa linha de pensamento, a 
seguinte lição: “todas as pessoas têm igual direito a um projeto inteiramente 
satisfatório de direitos e liberdades básicas iguais para todos.²”      

Assim, sem abordar frontalmente o antigo confronto do binômio “liberdade 
versus igualdade”, Ralf Dahrendorf  apresenta uma análise interessante sobre a 
posição enciclopédica da Dignidade da Pessoa Humana: “ São, além disso, os homens 
iguais por natureza, com relação à sua categoria existencial e, em particular, também 
com relação ao seu acesso às possibilidades de  liberdade,  enquanto faltam limitações 
arbitrárias de auto-realização. A esta igualdade se referem às fórmulas do seguinte 
teor: todos os homens são iguais “enquanto homens”, na sua “dignidade humana” 
[...]³”

Curial, destarte, reconhecer que esses ensinamentos não se quedaram, no 
Brasil, apenas no papel, sendo importante exemplo de consolidação material de nosso 
quadro democrático e particularmente dentro da visão de promover igualdade entre os 
integrantes da sociedade brasileira, especialmente no tocante às existentes diferenças 
materiais de gênero, a lei 10.745/03, que realiza política afirmativa nos termos do 
artigo 1º do referido texto legal: “Fica o ano de 2004 definido como "Ano da Mulher". 

E no artigo seguinte desse diploma legal encontramos o primado da isonomia 
ocomo destino da política pública positivada: “Art. 2  O Poder Público promoverá a 

divulgação e a comemoração do Ano da Mulher mediante programas e atividades, 
com envolvimento da sociedade civil, visando estabelecer condições de igualdade e 
justiça na inserção da mulher na sociedade.”
 Seguiu-se então a criação, no Senado Federal, da Comissão Especial 
Temporária “Ano da Mulher”, instituída mediante aprovação do Requerimento nº 
511, de 2004, com a missão de planejar e coordenar a execução da programação 
referente às comemorações do referido ano, tendo essa comissão, ao final de seus 
trabalhos, colacionado: “Também nos empenhamos para ampliar a divulgação de 
nossas conquistas e usar a lei para combater toda e qualquer espécie de discriminação 
e preconceito. Trabalhamos com o conceito da igualdade – a que já existe e a que ainda 
deve ser conquistada. Nosso relatório final espelha o atual quadro da situação da 
mulher no país. É registro deste momento na vida brasileira, quando já conquistamos 
bastante, mas ainda há muito a ser conquistado.”

Não há, assim, como não reconhecer que o legislador brasileiro está atento 
aos preceitos do primado da isonomia na formatação de nossa sociedade, sendo que o 
trabalho do Legislativo, inspirado por essas diretrizes, alcançou a tutela penal da 
dignidade sexual, protegendo a condição feminina, em especial no projeto de lei 
117/03, que resultou na lei 11.106/05 e no projeto de lei 4.850/05, gênese da lei 
12.015/09, que passamos a analisar. 

 

¹ LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos. Um Diálogo com o Pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das  Letras, 1988. Págs 150.  
²  RAWLS, John. O Liberalismo Político. São Paulo: Editora Ática. 2000. Pág. 47.  
³ DAHRENDORF, Ralf. Sociedade e Liberdade. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1981. Pág. 250. 
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II.    A Dignidade Sexual da Condição Feminina na Lei 11.106/05
Dentro desse prisma, o trabalho legislativo, visando aprimorar o Código 

Penal de 1940, com observância do princípio da igualdade entre os sexos e para 
positivar uma norma mais consentânea com a atual sociedade brasileira, deu 
importante passo com o Projeto de lei nº 117, de 2003, propositura essa que visou 
retirar anacronismos relativos ao tratamento jurídico da mulher, propiciando expurgo 
do texto de lei de expressões como “mulher honesta”, a qual denotava um preconceito 
e tratamento diferenciado à sexualidade feminina se comparada à masculina. 

Confira-se o texto da emenda substitutiva da Deputada Laura Carneiro ao 
projeto de lei 117/03, ora em comento, quando consignou em suas razões que “A 
sociedade brasileira reclama que a legislação penal seja adaptada as suas novas 
necessidades. Nesse sentido, tem se apontado a urgência de rever conceitos do Código 
Penal que cabiam bem nos padrões comportamentais de 1940, mas já não condizem 
com a realidade social vigente. Muitos são os dispositivos do Código Penal que ainda 
contém anacronismos como as expressões “mulher honesta” ou “mulher virgem”, 
conceitos que hoje não mais atendem aos ditames constitucionais de igualdade entre 
os sexos.”

E o avanço legislativo, na seara penal, foi mais além do que o simples expurgo 
de expressões não compatíveis com o atual quadro social brasileiro, bastando para 
tanto continuar a leitura da mens legis: “Apresentamos o presente Substitutivo ao 
Projeto de Lei 117 de 2003 da Deputada Iara Bernardi, corrigindo essas distorções, 
colocando em relevo a igualdade necessária entre os sexos, quer quanto à proteção 
legal da liberdade sexual, quer quanto a punição pelos delitos que se cometa. É nesse 
sentido que consideramos que a conduta de facilitar a entrada ou saída de alguém do 
território nacional para exercício da prostituição deva ser considerada “tráfico de 
pessoas”, e não tráfico de mulheres. Da mesma maneira, os crimes de rapto, sedução e 
outros citados deve admitir que o agente seja de ambos os sexos.”

Assim, a discussão legislativa realizada no projeto de lei 117/03 e no seu 
substituto, após também sofrer “substitutivo” no Senado Federal, retornou à Câmara 
dos Deputados e resultou na lei 11.106 de 28 de março de 2005, que fez evoluir a tutela 
penal da condição feminina ao retirar da legislação os termos que denotavam 
preconceito e submissão da mulher, sem contar que de forma expressa positivou a 
igualdade dos sexos na lei, fortalecendo, desse modo, os direitos que também afetam o 
gênero feminino. 

III.   A lei 12.015/09 consolidando a Dignidade Sexual da Mulher
Iniciamos o estudo da lei 12.015/2009 citando o fato jurídico/social que lhe 

deu gênese, ou seja, a instalação da “Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

Essa Comissão promoveu de 12 de junho de 2003 a 13 de julho de 2004 
intensa atividade, sendo que ao final dos trabalhos propôs alterações no Código Penal 
para tipificar crimes sexuais ou aumentar a pena para crimes já previstos, gerando o 
projeto de lei do Senado 253/2004, que posteriormente, por emenda aglutinativa 
substitutiva global, integrou-se ao projeto de lei 4.850/2005 da Câmara dos 
Deputados.

O legislador visou modificar a legislação para garantir maior proteção à 
pessoa humana em desenvolvimento, sendo que pelo projeto de lei inicial, o Título VI 
do Código Penal passaria a se chamar “Dos crimes contra a liberdade e o 
desenvolvimento sexual”, em franca apologia às crianças e aos adolescentes. 
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Porém percebeu-se que os “crimes sexuais” abarcam objetos jurídicos 
muito além da seara das crianças e adolescentes. Esse foi o motivo pelo qual não se 
levou a cabo o primitivo nome desenhado no início do projeto – crimes contra a 
liberdade e desenvolvimento sexual – guardando o nome final maior coerência com a 
verdadeira amplitude dos demais objetos jurídicos tutelados no atual Título VI, ou 
seja, em verdade a dignidade sexual da pessoa humana, seja ela pertencente ao gênero 
masculino ou feminino. 

Essa dicção faz coro com a mens legis da lei 12.015/2009: “Tratamos o 
tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual, da saída de crianças e 
de mulheres do País, na medida em que o Brasil é um pólo atrativo e vive um momento 
de desenvolvimento de possibilidade de ingresso em nosso País. [...] O Código Penal 
não pode continuar tratando os crimes sexuais como crimes contra os costumes, 
porque o Código é de 1940. Não são os costumes que são aviltados no estupro, o que é 
aviltado é o ser humano. O que aviltado é a mulher, o homem, a criança.”, como bem 
exposto no relatório da emenda ao projeto de lei que gerou a legislação em estudo.

Patente assim que a terminologia antiga não mais retrataria de modo 
fidedigno o conteúdo material da nova tutela penal, motivo pela qual houve a 
necessidade de nova conceituação, resultando na criação, na lição de Ferdinand de 
Saussure , de um novo signo lingüístico composto, resultando nos “crimes contra a 
dignidade sexual”, atendendo plenamente o princípio da isonomia, ao reconhecer que 
a sexualidade não pertence ao gênero, mas sim integra a personalidade da pessoa 
humana, consolidando-se na lei 12.015/09 a dignidade sexual da condição feminina.

Por fim, com respeito ao imortal Hungria, gostaríamos de transcrever lição 
apresentada, outrora no contexto dos costumes: “O valor social do homem é muito 
menos prejudicado pela violência carnal do que o da mulher, de modo que, em 
princípio, não se justifica, para o tratamento penal, a equiparação dos dois casos.” 
Não há mais espaço na ordem constitucional atual para um tratamento diferenciado 
sobre o valor social do homem e da mulher, de modo que o contexto em que foram 
valorados à época os “costumes”, produzindo essa separação jurídica entre estupro e 
atentado violento ao pudor, pelo prisma apontado por Hungria, não mais se justifica. 
 Na nova base cognitiva filosófica da “dignidade sexual da pessoa humana” 
ambos os sexos têm o direito de respeito de seus corpos, não se apresentando 
quaisquer óbices em realizar a tutela penal das condutas apontadas através de um 
único preceito sancionatório, como realizado, verbi gratia, pelo novo artigo 213 do 
Código Penal, por força da lei 12.015/09, o que consolida, em última análise, a 
Dignidade Sexual da Condição Feminina, reconhecendo proteção física e moral à 
pessoa humana, independente do gênero a que pertença.

IV.    Conclusões
Claro está que a legislação brasileira, através da lei 11.106/05, cuja gênese foi 

o projeto de lei 117/03, iniciou um tratamento  mais isonômico dos gêneros na tutela 
penal dos crimes sexuais, garantindo à condição feminina, através desse tratamento, 
pautado pela igualdade, maior respeito sexual à mulher.  

A legislação evoluiu definitivamente com a lei 12.015/09, que a abandonou s 
tradição de tutela dos “Costumes” para passar à proteção da dignidade sexual humana, 
prestigiando o primado da isonomia, em uma sociedade democrática mais 
aperfeiçoada.
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Números revelam uma cruel realidade
 

Os números não param de revelar os detalhes sórdidos do tráfico de seres 
humanos no mundo. As mulheres (83%), crianças e adolescentes (48%) são as 
principais vítimas desta rede que prostitui, escraviza e mutila, por valores que chegam 
a 30 mil dólares per capita. 

Trata-se de um mercado que movimenta cerca de 31,6 bilhões de dólares por 
ano, no qual as nações mais pobres fornecem e as ricas consomem. O comércio de 
carne humana fica para trás, em lucratividade, apenas para o tráfico de drogas e de 
armas. Quando tratamos de tráfico de seres humanos, uma comparação histórica é 
inevitável. O tráfico de negros, que movimentou a economia ocidental no século XVI, 
retoma em pleno século XXI com força total e em larga escala.  A característica racial 
ainda prevalece, mas desta vez o principal alvo são as mulheres. Cerca de 2,4 milhões 
de mulheres caíram nas rotas do tráfico de pessoas para a exploração sexual. 

Este número não para de crescer, sendo que a estimativa é de que mais 500 mil 
entram nesse “mercado” a cada ano.  Segundo a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), deste universo, pelo menos 44% são vítimas de exploração sexual; 
32% são exploradas para trabalhar e 25% sofrem com a combinação de ambos os tipos 
de exploração. Ainda segundo a OIT, pelo menos metade são menores de 18 anos. Em 
2002, em busca de informações para um enfrentamento desta situação no Brasil, foi 
realizada a Pesquisa Nacional sobre o Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes 
(Pestraf). Este trabalho serviu como ponto de partida para os trabalhos da Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito, instalada no Congresso Nacional entre 2003 e 2004, 
com objetivo de investigar a prática de exploração de crianças e adolescentes no país. 
A pesquisa mapeou 241 rotas do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e 
revelou que 131 delas eram internacionais, 78 interestaduais e 32 intermunicipais. Das 
rotas internacionais o principal destino das brasileiras é a Espanha. A pesquisa 
identificou pelo menos 32 rotas de tráfico entre os dois países. Os países que mais têm 
rotas de tráfico com o Brasil são: Holanda (11), Venezuela (10), Itália (9), Portugal (8), 
Paraguai (7), suíça (6), EUA (5), Alemanha (5), Suriname (5).  Segundo o Pestraf, a 
vulnerabilidade social, a demanda crescente por serviços sexuais (facilitada pelos 
meios tecnológicos utilizados na propaganda e no marketing), além da precária 
fiscalização sobre este mercado, seriam algumas  causas que levam mulheres, 
crianças e adolescentes a se transformarem em presas fáceis para o tráfico de pessoas
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 no mercado sexual. É importante lembrar que a CPMI do Congresso, destinada a 
investigar as redes de exploração sexual de crianças e adolescentes, presidida pela 
senadora Patrícia Sabóia, sugeriu no seu relatório final (2004) o indiciamento de cerca 
de 250 pessoas, entre políticos, empresários, magistrados, líderes religiosos e 
esportistas.

O imaginário do turismo sexual 

O turismo sexual no Brasil movimenta um mercado alimentado pelo 
imaginário secular, constituído em torno da mulher negra brasileira, associado à 
imagem do paraíso tropical. Este universo simbólico é perpetuado na 
contemporaneidade pela publicidade turística, com forte conteúdo sexista, que 
divulga os roteiros turísticos do Brasil no exterior. O turismo sexual atrai todos os anos 
ao Brasil, homens, principalmente europeus, em busca do “lugar do desejo”, para 
viver experiências com pessoas de outras raças e culturas. Foi a fetichização do corpo 
das mulheres negras que transformou as “mulatas brasileiras” em produto de 
exportação, uma mercadoria exótica para o prazer do homem europeu. Assim, as 
mulheres brasileiras migram para países da Europa na esperança de mudar de vida, 
atraídas por propostas trabalho e enriquecimento rápido ou até de casamento, mas que 
nem sempre correspondem a realidade.

As conexões entre erotismo, exotismo e transgressão são traçadas levando 
em conta tensões relacionadas com raça e gênero no marco das desigualdades 
coloniais e na recriação e na atualização dessas interseções em diferentes contextos, 
incluindo os imaginários que permeiam os circuitos de “turismo sexual” e a 
prostituição transnacional¹. 

A perpetuação do imaginário da mulher negra, que movimenta o turismo 
sexual no Brasil e a exploração dessas mulheres do mercado sexual na Europa é tema 
do documentário “Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado”, do diretor Joel Zito 
Araújo. O diretor viaja pela Europa e pelo litoral brasileiro para mostrar como homens 
europeus e mulheres brasileiras estabelecem contatos e parcerias erótico-afetivas. Na 
visão do estrangeiro branco, a imagem da mulher negra fogosa é, ao mesmo tempo, a 
afirmação de uma sexualidade mais livre e sem compromissos. Por outro lado, estes 
homens acabam suprindo algumas necessidades imediatas, financeiras e afetivas 
dessas mulheres. “Eles andam comigo de mãos dadas”, “saímos para fazer compras no 
shopping”, revelam as cinderelas. Mas por trás deste príncipe encantado se escondem 
alguns perigos, que podem levar ao cárcere privado, à escravidão sexual fora do Brasil 
e até a morte. O filme traz testemunhos dolorosos. Como o da mãe de uma menina, em 
Fortaleza, que vai buscar a filha em uma delegacia, depois de ter sido agredida por um 
cliente. A menina se prostitui nas ruas, por um punhado de moedas, para comprar 
drogas, apesar do desespero da mãe. Sobrevivência? Falta de amor próprio?   

 ¹ PISCITELLI, Adriana. Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana, No1 
(2009), disponível em: 
http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/SexualidadSaludySociedad/article/view/6/135
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Desejo de consumo? Péssimas condições sociais? Sonho de uma vida melhor? O que 
tem levado as mulheres a se tornarem vulneráveis para o mercado do turismo sexual e 
o tráfico de pessoas? Em “Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado” é possível ver 
como o entrecruzamento das condições de raça, gênero e classe podem trazer algumas 
pistas para aprofundar a discussão sobre esta rede complexa que opera o mercado do 
turismo sexual, uma forte porta de entrada para o tráfico de pessoas. De antemão, fica 
nítido que as relações de poder que perpetuam esta prática, têm a ver com as fortes 
desigualdades que marcam a sociedade em que vivemos.

O pioneirismo da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania do 
Estado de São Paulo no enfrentamento do tema

Com o intuito de tratar efetivamente da questão do tráfico o governo do 
Estado de São Paulo, por meio de sua Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania em 
conjunto com o governo federal e com o apoio de parceiros ligados ao tema 
(Consulado dos Estados Unidos da América, Serviço da Mulher Marginalizada 
(SMM), Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude 
(ASBRAD)), implementou o primeiro Escritório de Prevenção e Combate ao Tráfico 
de Seres Humanos do país. 

O espaço tem como função angariar informação referente ao tema, para que 
esta seja encaminhada à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal - órgãos 
efetivamente responsáveis por zelar judicialmente pela ordem social. 
Dentro do âmbito geral do tema, o Escritório, que localiza-se na própria Secretaria de 
Justiça, busca em sua primeira fase focar-se na questão do tráfico internacional para 
fins de exploração sexual. Para concretizar a ação, a Polícia Federal de Imigração já 
está sensibilizada a fiscalizar o trâmite de pessoas nessa situação no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos. 

O objetivo do escritório é garantir orientação e atendimento adequados às 
vítimas e seus familiares, ser uma fonte de informação para os profissionais e ativistas 
envolvidos com o tema e para o público em geral, promover a sensibilização e 
formação de autoridades e agentes policiais, operadores do direito, entre outros.
Já no plano federal, visando implantar uma política nacional de enfrentamento ao 
trafico de pessoas, o Ministério da Justiça elaborou o Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP). Em vigor desde janeiro de 2008, veio 
com a proposta de combater, reprimir e responsabilizar os autores do tráfico humano, 
um crime que ultrapassa todas as fronteiras de países e continentes, além de garantir o 
atendimento e proteção das vítimas. O PNETP propôs ainda desenvolver 
metodologias para identificação de interfaces do tráfico de pessoas com outras 
situações de violências ou vulnerabilidade para subsidiar ações de prevenção ao 
tráfico e atenção às vítimas. Sendo assim, ficou a cargo da Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, por exemplo, identificar a relação entre 
discriminação étnico-racial e a vulnerabilidade ao tráfico e da e da Secretaria Especial 
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dos Direitos Humanos a vulnerabilidade de crianças, adolescentes e jovens. Destaque 
ainda para a proposta de aperfeiçoamento da legislação brasileira relativa ao 
enfrentamento ao tráfico de pessoas e crimes correlatos, bem como a capacitação de 
profissionais de segurança pública e operadores do direito, federais, estaduais e 
municipais. É bom lembrar, que segundo o decreto presidencial que cria e institui as 
competências do PNETP, ficou estipulado o prazo de dois anos para cumprir metas 
audaciosas para o enfrentamento do Tráfico de pessoas. Um grupo de monitoramento 
externo, composto por setores da sociedade civil organizada, consultou  documentos e 
analisou as informações produzidas pelo PNETP e concluiu que ainda existe uma 
ausência de dados que retratem com precisão a dinâmica territorial; a falta de 
sistematização de dados e a normatização recente de Política Nacional, implicando 
diretamente sobre os serviços prestados; a existência de diferentes graus de 
institucionalização dos serviços e a necessidade de ampla articulação institucional 
(nacional e internacional). Os autores do trabalho de monitoramento, que formam um 
grupo conhecido como “Grupo Trajeto”, elaborou um “Relatório de Monitoramento 
Externo do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP)", no 
qual são cobradas do governo brasileiro prioridades na política e enfrentamento ao 
tráfico de pessoas, como o aperfeiçoamento da legislação brasileira para que esteja em 
conformidade com normativas internacionais de  direitos humanos e com o Protocolo 
Anti-Tráfico de Pessoas da ONU e o fomento à cooperação internacional para a 
repressão ao tráfico de pessoas. Recentemente o Governo Federal, través do 
Ministério da Justiça, lançou a Campanha Nacional Contra o Tráfico de Pessoas. A 
campanha traz várias peças publicitárias com a imagem de uma mulher presa no 
calabouço, distribuídas em pontos estratégicos de regiões metropolitanas nas quais se 
registram grandes índices de tráfico de pessoas e/ou onde circulam vítimas em 
potencial. 

A repressão ao crime de tráfico de seres humanos

Nos últimos anos o capítulo V, do Código Penal, intitulado “Do lenocínio e do 
tráfico de pessoa para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual” passou 
por diversos alterações, com destaque para os artigos 231 e 231-A, o que não significa 
que nosso aparato legislativo não careça de aperfeiçoamentos nesta seara.

A Polícia Federal (PF) instaurou cerca de 800 inquéritos na última década 
envolvendo tráfico de pessoas. Pelo gráfico da instituição, o aumento no número de 
casos passou a ser substancial a partir do ano 2000, piorando com o passar dos anos. 
Goiás desponta como o líder no ranking, com 147 inquéritos, um número maior do que 
do Estado de São Paulo, com 99 inquéritos.  Estes números provavelmente estão 
muito distantes da realidade que afeta todos os dias as vítimas do tráfico no Brasil. 
Afinal, estamos tratando de um crime organizado e violento, que muitas vezes leva as 
vítimas a não denunciarem por medo ou coação. Neste caso o papel do Estado é 
fundamental na criação de uma rede de proteção às vítimas do trafico de pessoas. 
Neste sentido, o governo federal está articulando uma rede nacional de referência e 
atendimento às vítimas do tráfico, a partir de Núcleo de Enfrentamento e Postos 
Avançados, que já estão funcionando em Goiás, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Acre. Um convênio já foi assinado para a implantação de núcleos nos 
estados da Bahia e Ceará.
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Tráfico de Órgãos
O tráfico de órgãos retrata uma outra face cruel da realidade na América 

Latina. Países como Argentina, Brasil , Honduras, México e Peru fazem este tipo de 
comércio com compradores alemães, suíços e italianos, segundo um informe da 
Organização das Nações Unidas (ONU). Uma reportagem da Revista Época, que fala 
da Operação Bisturi, mostra como a Polícia Federal desmontou um esquema de venda 
de rins de brasileiros para o exterior. A reportagem relata uma rede de tráfico de órgãos 
que comercializava rins de moradores da periferia do Recife e que eram retirados em 
Durban, na África do Sul. O preço do rim, na época, era avaliado em 10 mil dólares a 
unidade. Pelo menos 30 pernambucanos venderam seus rins à quadrilha. Apesar das 
denúncias, o tráfico de órgãos ainda é tido como lenda urbana. Médicos e especialistas 
asseguram que não existe a possibilidade de se furar a fila única de transplante de 
órgãos no Brasil.  O assunto é polemico, já que ao se comprovar a existência do tráfico 
de órgãos, seria necessária uma rede formada por médicos, clínicas especializadas, 
institutos médico legais, pacientes na fila de espera por órgãos, entre outros. As 
normas jurídicas que tratam da doação de órgão também necessitam de uma atenção 
especial. 

Na Argentina, por exemplo, a legislação considera todos os cidadãos como 
doadores de órgãos, salvo manifestação expressa em contrário. A Lei do Doador 
Presumido, que altera a lei 24.193, de transplante de órgãos e material anatômico 
humano, estabelece, em seu artigo 5º, que "a retirada poderá ser efetuada em toda 
pessoa capaz maior de 18 anos, que não tenha deixado constância expressa de sua 
oposição, que depois de sua morte seja realizada a extração de seus órgãos ou tecidos, 
sendo respeitada qualquer que seja a forma na qual houvesse se manifestado".

Neste caso, além de violar um direito fundamental, já que Estado não pode 
obrigar as pessoas a doarem órgãos, também pode favorecer a atividade clandestina do 
tráfico de órgãos.

Por todas estas razões, considero da maior relevância a presente iniciativa da 
Comissão da Mulher Advogada da OAB-SP, presidida com a reconhecida 

acompetência da Prof . Fabíola Marques e secretariada pela eminente Dra. Clarice 
D´Urso, no sentido de estimular o debate e pautar este tema junto às Advogadas e 
Advogados do nosso estado.

Aos operadores do direito em geral, e aos Advogados(as) em particular cabe o 
papel estratégico de alertar a opinião pública e empreender esforços para que o tráfico 
de seres humanos seja definitivamente varrido do nosso país e da nossa história.

Saiba Mais:

ADITAL (Agência de Informação Frei Tito para América Latina), disponível em: 
http://www.adital.com.br/hotsite_trafico/

Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado, documentário de Joel Zito Araújo,  Rio 
de Janeiro, Brasil: 2009

Pesquisa Nacional sobre o Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes (Pestraf), 
disponível em: 
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http://www.google.com/search?q=pestraf&rls=com.microsoft:pt-br:IE-
SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGLL_en

Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP), disponível em:

http://www.unodc.org/pdf/brazil/publicacoes/PlanoNacionalTP.pdf 

PISCITELLI, Adriana. 

http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/SexualidadSaludySociedad/article/view/
6/135 

Relatório da CPMI da exploração sexual de crianças e adolescentes: síntese. Brasília : 
Câmara dos Deputados, Coordenação de Serviços Gráficos (2005) .

Revista Época, Brasil Rim para Exportação: A polícia descobre o maior esquema 
de tráfico de órgãos humanos com conexão com África do Sul. Edição 209, de 
08/12/2003, disponível em: 
http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT642629-1659,00.html

Sexualidad, Salud y Sociedad - Revista Latinoamericana, No1 
(2009), disponível em:
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ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO

                     Helena Maria Diniz, Advogada;      
                     Mestre em Direitos Fundamentais; 
                     Pós-Graduada em Direito Civil e      
                                                                       Processual Civil; Conselheira Secional e 
                                                           Palestrante do Departamento de Cultura   
                                                                       e Eventos da OAB SP.

O poder do Capital, as ideologias políticas e econômicas que visam o lucro 
matam a essência da vida na substituição dos valores, passando a pessoa a valer o que 
tem e não o que é. Esta mudança de paradigma do “ser” para o “ter” possui influência 
desenfreada em todos os ângulos da vida do ser humano.

O artigo 3º da nossa Constituição Federal invoca a criação de uma sociedade 
livre, justa e solidária, buscando o desenvolvimento nacional, a erradicação da 
pobreza, da marginalização, das desigualdades sociais e regionais que existem desde a 
criação da humanidade.

O maior problema enfrentado pelo homem surge em razão da estrutura social 
injusta e bem consciente do capitalismo. Severas são as críticas feitas ao modelo de 
regulação do mercado de trabalho, alguns doutrinadores entendem que a modificação 
da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho aliada a uma radical mudança tributária 
nacional ajudaria na questão.

Entretanto, a legislação trabalhista alcança aproximadamente 36% (trinta e 
seis por cento) do mercado de trabalho, assim 2/3 (dois terços) do mercado de trabalho 
não são amparados pela Lei por diversos motivos ou formas de trabalhos 
desenvolvidos.

O Brasil, dada a sua enorme extensão territorial e problemas regionalizados, 
requer não só uma reforma tributária, mas também uma reforma social, trabalhista, 
política e educacional, que contribuiria para uma melhor distribuição de rendas e 
conscientização do indivíduo e dos costumes. Como dizia Kant “o homem só pode 
tornar-se homem pela educação ele é apenas o que a educação faz dele”.

O mercado excludente cria níveis de pobreza mundial jamais vistos. O mundo 
está repleto de ideologias, de corrupções e mentiras. A impunidade política agrava a 
miséria do povo, rouba uma nação inteira e a força do poder transforma os ladrões em 
vítimas.

A violência cresce a cada dia, a miséria aumenta assustadoramente, o medo 
toma conta das pessoas, o mundo globalizado torna-se um caos e a causa de tudo isto é 
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Como bem enfatiza Leonardo Boff¹ “a pobreza desumaniza a ricos e a pobres. 
Primeiramente os pobres: a pobreza traz toda sorte de carências, desestrutura a vida 
emotiva, as relações para com os outros, impede continuamente a vocação essencial 
do ser humano a desenvolver-se e a expandir suas capacidades para além do instinto da 
sobrevivência (...). Desumaniza os ricos porque os leva a considerar os pobres como 
inferiores sobrantes da sociedade, peso morto da história”. 

Aqui começa o caminho da humanização, o homem se lança ao trabalho, 
passa a compreender que em cada tempo ele é a expressão de um conjunto social e 
busca na ascensão e hegemonia, também o caminho da prática da justiça e 
solidariedade.

Quando o homem entender a dimensão divina do ser, com todos os aspectos 
que compõe a totalidade da vida humana, frente à dor e ao sofrimento do outro, a 
legislação se tornará apenas um plus.

A prática da justiça transforma o homem numa criatura em favor dos homens e 
da humanidade. É a disciplina que primeiro transforma a animalidade em 
humanidade. Não basta a legislação pura e simplesmente, mas sim terá o homem que 
aprender através efetiva responsabilização civil por danos causados ao outro. Como 
afirma Aristóteles² “é praticando ações justas que seremos justos”.

   
Ademais, falar em sofrimento humano é tratar de múltiplas faces, muitos 

motivos nas mais diversas culturas. Os ramos do conhecimento já se ocuparam dele e 
Pe. Fábio de Melo³ menciona que “a filosofia desde a sua matriz grega até os dias de 
hoje, empenhou-se profundamente em suas tentativas de compreender o sofrimento 
em suas causas mais profundas. A teologia se esmerou em articular a problemática da 
Revelação de Deus, centro das investigações, com sua busca incansável por respostas 
a respeito do sofrimento da condição humana. A psicologia sempre se mostrou 
desejosa de fornecer caminhos que aliviassem o peso de nossas mazelas”, buscando 
estruturar e harmonizar as neuroses e ajudando o homem a conviver melhor com os 
seus limites. Enquanto que a medicina busca capacitar-se com matéria ilimitada para 
dissecar a morfologia do sofrimento.

No entanto, compreender o sofrimento no âmbito do direito do trabalho nos 
parece a chave da leitura para todas as questões de relacionamentos interpessoais no 
trabalho. 

O homem sempre se pergunta o porque, cada ser sofre de um modo 
humanamente diferente, menos ou mais profundo, mas sempre associamos o 
sofrimento a dor física, amplamente difundida no mundo dos animais.

¹  BOFF, Leonardo. Francisco de Assis. Ternura e Vigor. Petrópolis: Vozes, 1996.
² SPONVILLE, André Comte. op cit. Aristóteles. Pequeno tratado das Grandes Virtudes. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004, pg.17. 
³  MELO, Fábio. Quando o sofrimento bater em sua porta. São Paulo: Canção Nova, 2008, 
pg. 21. 
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O paradigma de pensamento da Era moderna construiu um direito moldado 
para uma civilização mais voltada para o mundo do “ter” do que para o mundo do 
“ser”. Jorge Pinheiro Castelo  analisando Freud, afirma que este destruiu radicalmente 
todo esse projeto iluminista ao revelar que, por baixo ou além da mente racionalista, 
existia um repositório de forças irracionais avassaladoras que não se entregavam 
espontaneamente à análise racional ou a manipulação consciente, em relação às quais 
o ego consciente do homem era um epifênomeno delicado e frágil. Continua dizendo 
que para Freud “o homem já não podia duvidar que, não apenas seu corpo, mas sua 
psique e também poderosos instintos biológicos (amorais, agressivos, eróticos, 
perversos polifórmicos) fossem os principais fatores de sua motivação, diante dos 
quais as altivas virtudes humanas de racionalidade, consciência moral e sentimentos 
religiosos não passavam de formações e ilusões de reação do autoconceito civilizado”.  

O direito teve que se adaptar às ciências da psicologia e sociologia para 
entender que o ser humano tinha consciência de seu papel na repressão, na neurose, na 
alienação, enquanto Jung apresentava o inconsciente coletivo, Marx já apresentada o 
inconsciente social. Jung desvendou a polivalência dos arquétipos e assim o 
inconsciente pessoal de Freud.

Evidente que a dor pertence à subjetividade e dependerá de cada indivíduo, 
assim, toda relação de trabalho marcada pelo desrespeito à dignidade do trabalhador, 
forçando-o a se tornar mero mecanismo de produção, desconsiderando sua condição 
de ser humano que merece descanso e remuneração justa, é sem dúvida campo vasto 
para o tema que buscamos discorrer.

O assédio moral no trabalho decorre da prática de atos repetitivos e ofensivos 
contra o trabalhador e que lhe causam sofrimento, atentando contra a personalidade, 
dignidade e integridade física e psicológica do indivíduo, cabendo ao operador do 
direito entender e aceitar para erradicar esta conduta atentatória contra a dignidade da 
pessoa humana do trabalhador e quiçá evitar que esta conduta também cause graves 
problemas econômicos ao empregador, altos custos previdenciários ao Estado e a 
sociedade em geral.

 
O direito sempre necessitou de uma mudança de comportamento para aceitar 

certas verdades absolutas, como nos ensinava Mauro Cappelletti “a maior revolução 
não é legislativa, mas sim do operador do direito”. 

O assédio moral no trabalho

A definição de assédio no dicionário é “perseguir com insistência inoportuna 
com perguntas, importunar, molestar, pretensões insistentes, assaltar, aborrecer, 
perturbar”. O Assediador é definido como “Aquele que assedia, importuna, 
persegue”.

   CASTELO, Jorge Pinheiro. A prova do Dano Moral Trabalhista. op. cit  FREUD, Sigmund. A 
Interpretação dos Sonhos, 1990. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905. Revista do Advogado 
XXII, nº 66, junho 2002, AASP, pp 352/353
  CAPPELLETTI, Mauro. Acesso alla giustizia come programma di riforma e come método di 
pensiero.Milano: 1984, v.II, t.I.
    FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Nova 
Fronteira.
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Teresa Cristina Della Monica Kodama afirma que “é a exposição dos trabalhadores a 
situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada 
de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações 
hierárquicas autoritárias, onde predominam condutas negativas, relações desumanas 
e antiéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigidas a um subordinado, 
desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização”.

Nas relações de trabalho a hostilização dos trabalhadores expondo-os a 
situações humilhantes durante a jornada de trabalho, infelizmente, são mais comuns 
do que se imagina. O assédio moral caracteriza-se pela degradação deliberada das 
condições de trabalho onde prevalecem atitudes e condutas negativas dos chefes em 
relação a seus subordinados. O assédio moral também pode ser provocado por colegas 
de trabalho.

Fabiana Campos Negro ressalta a análise do sueco Heinz Leymann, 
psicólogo do trabalho, que assegura: “Assédio moral é a deliberada degradação das 
condições de trabalho, por meio do estabelecimento de comunicações antiéticas 
(abusivas) que se caracterizam pela repetição por longo tempo de duração de um 
comportamento hostil que um superior ou colega(s) desenvolve(m) contra um 
indivíduo que apresenta, com reação, um quadro de miséria física, psicológica e social 
duradoura”. 

O assédio moral freqüentemente ocorre entre colegas de trabalho e de 
superior para subordinado. Os grupos compostos de pessoas ditas diferentes, tais 
como uma mulher num grupo de homens e vice versa, ou com acentuado sentido de 
discriminação racial, homoafetiva, portador de alguma necessidade especial, 
diferença religiosa, enfim são aspectos que agravam os acessos decorrentes de falhas 
culturais, ocasião em que a empresa deve atuar como um agente de mudança cultural. 

Em geral, a vítima escolhida é isolada do grupo sem explicações e passa a ser 
hostilizada, ridicularizada, inferiorizada e desacreditada diante dos pares.

Automaticamente, os companheiros de trabalho, com medo de represália por 
parte da chefia, rompem os laços afetivos com a vítima e, freqüentemente, autorizam 
de modo silencioso tais ações no ambiente de trabalho. O assédio moral no trabalho 
constitui um fenômeno internacional segundo levantamento da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) nos diversos países desenvolvidos.

A pesquisa aponta para distúrbios da saúde mental, relacionados com as 
condições de trabalho em países como Finlândia, Alemanha, Reino Unido, Polônia e 
Estados Unidos. As perspectivas são sombrias, pois segundo a OIT, estas serão as 
décadas em que irão predominar depressões, angústias e outros danos psíquicos. 

O assédio moral no trabalho não é um privilégio só de países em 
desenvolvimento, faz parte do cenário mundial, atinge homens e mulheres, altos 
executivos e trabalhadores de fábrica, pertence a todos os seguimentos privados ou 
públicos. 

   KODAMA, Teresa Cristina Della Monica. Cartilha de Orientação sobre os Direitos Trabalhistas da 
Mulher. São Paulo: Editado pela Comissão da Mulher Advogada OAB/SP, 2009, pg 41.
   NEGRO, Fabiana Campos. Como identificar o assédio Moral no Trabalho. op. Cit. LEYMANN, 
Heinz. São Paulo: Apostila, 2009, pg.3.
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É acentuado o assédio moral nas gestões e nas relações humanas no setor 
público, onde as repartições são fortemente marcadas por situações agressivas, 
inúmeras vezes, por falta do preparo de alguns chefes imediatos ou por perseguição 
política

No serviço público o sujeito ao assédio moral, em geral, é mal avaliado pelos 
seus superiores e em via de conseqüência perde o cargo em comissão ou funções 
gratificadas, prejudicando diretamente a sua remuneração.
  Não há no nosso ordenamento jurídico a tipificação como crime, porém 
existem projetos de lei tramitando no Congresso Nacional a fim de inserir no Código 
Penal o crime de Assédio Moral.

Da caracterização do assédio moral

Embora a característica predominante do assédio moral seja a continuidade, 
repetição, constância do ato danoso, eventualmente, se houver um único ato e 
dependendo da gravidade do mesmo, pode se caracterizar como assédio moral.

O assédio moral é tido como toda e qualquer conduta pode se manifestar por 
meio de palavras, gestos e atitudes, que causa dano à personalidade, dignidade ou 
integridade física ou psíquica do trabalhador, colocando em risco seu emprego ou 
degradando o ambiente de trabalho.

A finalidade do assediador é motivar que o trabalhador peça demissão, 
remoção para outro local de trabalho, altere o modo de proceder sobre algum assunto 
ou tem por escopo somente a humilhação perante a chefia e as demais pessoas, 
ensejando uma verdadeira punição pelas opiniões e atitudes manifestadas.

São inúmeras as formas de manifestação do assédio moral no âmbito do 
trabalho, além das contidas no artigo 483, da Consolidação das Leis do Trabalho.

O assediador em geral escolhe a vítima e a isola do grupo, impede que a 
mesma se expresse e explique os motivos de determinada atitude, faz colocações em 
relação à vítima de forma que provoque risos e zombarias, com o intuito de 
menosprezar a vítima frente aos colegas, ridicularizá-la, que assim fragilizada não se 
defende.

Em alguns segmentos cujo trabalhador é comissionado e precisa alcançar 
algumas metas para recebimentos de prêmios, o assediador estabelece ao assediado 
prazos desnecessariamente exíguos promovendo publicidade pelo seu não 
cumprimento, tudo isto para desestabilizar a vítima emocionalmente e 
profissionalmente.

  Art. 483, da CLT: O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização 
quando: a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons 
costumes, ou alheios ao contrato; b) for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com 
rigor excessivo; c) correr perigo manifesto de mal considerável; d) não cumprir o empregador as 
obrigações do contrato; e) praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, 
ato lesivo da honra e boa fama; f) o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em 
caso de legítima defesa, própria ou de outrem; g) o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça 
ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários.
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Outra forma de assediar é não dar informações importantes e determinações a 
respeito da função ou dar instruções confusas e imprecisas à vítima e atribuir erros 
imaginários à mesma cuja manipulação de informações leva a vitima a situações 
comprometedoras, por exemplo, a de não cumpridora de seus deveres. 

Não atribuir tarefas à vítima; deixar crer que o trabalhador é ocioso; ou não 
dar instruções em geral depois em seguida proferir ameaças, tais como, que tomará 
providências contra a vítima caso esta não faça a tarefa quase impossível de ser 
realizada ou cumpra determinação impossível de ser cumprida são exemplos claros de 
assédio moral. 

Insultar o trabalhador mencionando que é desequilibrado ou fazer referências 
ao estado emocional ou físico do mesmo; e até ignorar a presença da vítima e 
conversar com os demais trabalhadores sobre várias questões; deixar de 
cumprimentar, em sendo pública essa atitude, provavelmente leva aos demais 
funcionários subordinados a tomar a mesma atitude do assediador, com medo de 
represálias, gerando assim um completo isolamento da pessoa.

A divulgação de boatos sobre a moral da vítima; fazer críticas ou brincadeiras 
de mau gosto sobre a vítima em público; contar o tempo ou limitar o número de vezes 
em que a vítima permanece no banheiro; fiscalizar especificamente a atuação da 
vítima; assobiar, virar o rosto e fazer caretas quando passa perto da vítima; rir de modo 
alto e jocoso de considerações dadas pela vítima sobre algumas questões que estão 
sendo tratadas; fazer gestos de desprezo, tais como suspiros e olhares; insinuar que 
tem problemas mentais ou familiares; ridicularizar as convicções religiosas ou 
políticas da vítima; ignorar ou contestar as decisões e opiniões; desvalorizar e 
desqualificar a atividade profissional da vítima; marcar reuniões sem avisá-la e 
posteriormente cobrar sua ausência na frente dos colegas; forçar a vítima a pedir 
demissão; enfim atos e atitudes que representam uma ofensa a dignidade do 
trabalhador.

Perfil da vítima do assédio moral

   
Ao contrário da tese de defesa em geral apresentada pelos assediadores, que a 

vítima é portadora de qualquer patologia, fragilidade ou problemas pessoais, em geral 
elas são funcionários que reagem ao autoritarismo de um chefe, chamados de 
assediador ou se recusa a se subjugar.O empregado que geralmente não resiste à 
autoridade da chefia, aqueles que possuem uma opinião própria, muitas vezes 
oferecendo risco de apresentar as falhas da empresa e/ou chefia.

Como elemento de defesa o assediador leva a vítima a ser um alvo, passando 
sua imagem irreal, atribuindo-lhe um perfil neurótico, de mau caráter, de difícil 
convivência e profissionalmente incompetente, para a desvalorização e não aceitação 
pelo grupo de trabalho. 
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Ainda, segundo a psicanalista francesa Marie-France Hirigoyen citada por Teresa 
Cristina Kodama, as características do perfil da vítima de assédio moral no trabalho 
são as seguintes: pessoas saudáveis, honestas, escrupulosas e com mais de 35 (trinta e 
cinco) anos; as dedicadas ao trabalho, perfeccionistas e que trabalham nos finais de 
semana, que ficam até tarde e não faltam ao trabalho, mesmo doentes; as que têm 
senso de culpa muito desenvolvido e não se curvam ao autoritarismo e nem se deixam 
subjugar; as pessoas mais competentes que o agressor; os portadores de alguma 
deficiência; pessoas que estão perdendo a resistência física e psicológica para suportar 
humilhações; mulher em um grupo de homens; homem em um grupo de mulheres; os 
que têm crença religiosa ou orientação sexual diferente daquele que assedia; quem 
tem limitação de oportunidades por ser especialista; aqueles que vivem sós; mulheres 
com capacitação melhor que a chefia; mulheres grávidas ou com filhos pequenos; etc. 
 

Perfil e características do assediador

O assediador está relacionado a um modelo de sociedade constituída de 
punição e premiação, muitas vezes possui um modelo de violência desde a infância, 
então utiliza este modelo através do seu poder. 

Em geral o assediador tem a síndrome da superioridade, se acha melhor em 
todos os sentidos e em relação às outras pessoas, com acentuado sentimento de 
grandeza, necessita ser admirado e aprovado por todos, em via de conseqüência não 
aceita ser criticado e critica o erro dos outros, fazendo com que esse comportamento 
encubra suas próprias deficiências. 

As características do assediador segundo a psicanalista supracitada são: dá 
grande importância a si mesmo e sente inveja dos outros; sente que o sucesso é 
ilimitado, que tem grande poder; é arrogante; crê que é único e muito especial; deseja 
ser admirado e acha que tudo se deve a ele; explora as demais pessoas e não é 
simpático. 

Principais consequências do assédio moral para o empregado

A forma mais sutil nas organizações e que trazem marcas profundas 
com a prática do assédio moral deixa no trabalhador danos muitas vezes 
irreparáveis, advindos da depressão, angústia, estresse, crises de competência, 
crises de choro, mal-estar físico e mental; cansaço exagerado, falta de interesse 
pelo trabalho, irritação constante; insônia, alterações no sono, pesadelos; 
diminuição da capacidade de concentração e memorização; isolamento, 
tristeza, dificuldade de se relacionar com outras pessoas e fazer amizades; 
sensação negativa em relação ao futuro; mudança de personalidade, 
acarretando as condutas de violência moral; aumento de peso ou 
emagrecimento exagerado, aumento da pressão arterial, problemas digestivos, 
tremores e palpitações; redução da libido; sentimento de culpa e pensamentos 
suicidas; uso de álcool e drogas e tentativa de suicídio.

  KODAMA, Teresa Cristina Della Monica. Cartilha de Orientação sobre os Direitos 
Trabalhistas da Mulher.op. cit. HIRIGOYEN, Marie-France. São Paulo: Editado pela 
Comissão da Mulher Advogada OAB/SP, 2009, pg 40.
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Em geral o trabalhador perde o interesse e o prazer de trabalhar, a 
desestabilização emocional afeta não só em relação ao meio ambiente do 
trabalho, mas acentua reflexos diretos nas famílias, gerando conflitos levando 
a mais violências, tornando um círculo vicioso, se não detectado logo e sanado 
o problema, ocorre sem dúvida um agravamento não só na saúde do 
trabalhador, mas na família, empresa e Estado.

Reflexos do assédio moral para a empresa

As principais conseqüências do assédio moral no trabalho também refletem 
na empresa com a queda da produtividade, alteração na qualidade do serviço/produto, 
baixa eficiência no cumprimento das metas com fornecedores/consumidores, baixo 
índice de criatividade cujos produtos passam a não concorrer mais no mercado com a 
mesma qualificação, absenteísmo, alto custo nos convênios médicos por conta das 
doenças profissionais, maior índice de acidentes do trabalho, em via de conseqüência 
troca de funcionários menos qualificados e por períodos pequenos em face da 
reintegração posterior, danos nos equipamentos por falta e distração do empregado, 
alta rotatividade gerando substancial aumento de despesas com rescisões contratuais, 
seleção e treinamento de pessoal; aumento de demandas trabalhistas com pedidos de 
reparação por danos morais e materiais de valores não orçados e abalo na reputação da 
empresa.

Da responsabilidade por dano moral no trabalho e sua valoração

A reparação de danos morais já foi objeto de preocupações, profundas 
meditações e estudos no mundo inteiro. Pertence ao passado histórico do direito 
privado brasileiro, o dano moral não indenizável.

O sofrimento do ser humano passou a ser indenizável com o advento da 
Constituição Federal de 1988, que resgatou o direito não patrimonial na esfera 
trabalhista. Embora haja dificuldade no dimensionamento desse direito posto que a 
dor, o sofrimento, a moral, a lesão psíquica do mundo interior de cada ser humano, tem 
fundo na personalidade de cada indivíduo, depende da sua própria inconsciência 
pessoal, sua vivência e experiências no seu mundo interior e exterior. 

A doutrina pátria não diverge acerca da existência e reparação do dano moral, 
como nos ensina Caio Mário da Silva Pereira  que "com as duas disposições contidas 
na Constituição de 1988 o princípio da reparação do dano moral encontrou o batismo 
que o inseriu em a canonicidade de nosso direito positivo. Agora, pela palavra mais 
firme e mais alta da norma constitucional, tornou-se princípio de natureza cogente o 
que estabelece a reparação por dano moral em o nosso direito. Obrigatório para o 
legislador e para o juiz...”.

    Constituição Federal in Título II “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, Capítulo I, “Dos Direitos e 
Deveres Individuais e Coletivos, Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ...V - é assegurado o direito de 
resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
    PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. São Paulo: Forense, 1992.
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Como bem enfatizou José Eduardo Callegari Cenci : "Ora, o homem constrói 
reputação no curso de sua vida, através de esforço e regular comportamento respeitoso 
aos outros e à própria comunidade. A probidade do cidadão no passar do tempo 
angaria a ele créditos sociais de difícil apreciação econômica, mas, que se constituem 
num verdadeiro tesouro. É certo que, a honorabilidade da pessoa propicia-lhe 
felicidade e permite a ela evoluir no comércio, na ciência, 
na política e em carreiras múltiplas. Uma única maledicência, porém, pode, com 
maior ou menor força, dependendo às vezes, da contribuição dos instrumentos de 
comunicação de massa produzir ao homem desconforto íntimo, diminuir o seu avanço 
vocacional ou até acabar com ele...”.

Efetivamente a Constituição Federal elevou à categoria de bens legítimos e 
que devem ser resguardados, todos aqueles que são a expressão imaterial do sujeito, 
seu patrimônio subjetivo, como a dor, a intimidade, sua vida, a integridade corporal, a 
honra e a própria imagem que, se agredidos, sofrem lesão ou dano que exige 
reparação.

Walter Moraes afirma que “o dano moral não se avalia mediante cálculo 
matemático-econômico das repercussões patrimoniais negativas da violação, como se 
tem feito às vezes, porque tal cálculo já seria a busca exatamente do “minus” ou do 
detrimento patrimonial, ainda que por aproximativa estimação. Em tudo isso já está 
previsto na esfera obrigacional da indenização por dano propriamente dito”

Sabiamente Aguiar Dias menciona que “não é o dinheiro nem coisa reduzida 
comercialmente a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física 
e mora, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à 
palavra dor o mais largo significado... Difícil valorar o “pretium doloris””. Qualquer 
que seja o valor da indenização poderá ter tido como insuficiente para a finalidade 
compensatória. Nenhum prazer buscado pelo dinheiro será adequado para tanto. A 
finalidade punitiva somente será alcançada com a imposição de um quantum 
indenizatório suficiente e adequado para penalizar o ofensor e ao mesmo tempo inibir 
novas agressões.

Trata-se, então, de uma estimação jurisprudencial, que não dispensa 
sensibilidade para as coisas da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que 
destarte deve der feita pelo Jurista. Nesta sintonia temos os ensinamento de Caio 
Mário da Silva Pereira : “a vítima de uma lesão, algum daqueles direitos sem cunho 
patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser 
mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma 
que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 
circunstância de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal 
do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão 
pequenas que se torne inexpressiva. 

   CENCI, José Eduardo Callegari. Artigo Reflexões sobre o dimensionamento do dano moral para fins 
de fixação indenizatória. RT 702, pg.261.
    MORAES, Walter. In Ap. 113.190 – 1, RT 706, pg. 68.
    DIAS, Aguiar. RT 09/95, vol. 719, pg. 346/347.
    PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. São Paulo: Forense, 1992.
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Mas é certo que a situação econômica do ofensor é um dos elementos da 
quantificação, não pode ser levada ela ao extremo de se defender que as suas más 
condições o eximam o dever ressarcitório. Ainda, ...o fator patrimonial é só um entre 
vários que se hão de levar em conta”. Esta situação é de ser ponderada, como também a 
existência de um elemento decisivo”. 

Enfim, a paga em dinheiro deve representar para vítima uma satisfação, 
igualmente moral, ou seja, psicológica capaz de neutralizar ou “anestesiar” em 
alguma parte, o sofrimento impingido.

Em que pese à dificuldade na valoração de tais danos morais, isto não pode 
representar obstáculo à efetividade da reparação, pois tal dificuldade em se chegar a 
uma avaliação mais próxima do quantum a ser indenizado não pode vir a obstruir sua 
reparabilidade, exatamente pelo fato de se não poder fazer melhor, incabido é que não 
se faça nada. 

Ademais, dada à impossibilidade de estabelecer uma equivalência perfeita 
entre o dano moral e a compensação pecuniária, deve-se procurar uma aproximação 
para que não deixe de ter uma indenização pelo dano sofrido.

Da culpa pelo evento danoso

Segundo lições tiradas de Marcel Planiol “culpa é a infração de uma 
obrigação preexistente, de que a lei ordena a reparação quando causou um dano a 
outrem”. A culpa é falta de diligência na observância de norma de conduta, isto é, o 
desprezo, por parte do agente, do esforço necessário para observá-la, com resultado, 
não objetivado, mas previsível, desde que o agente detivesse na consideração das 
conseqüências eventuais da sua atitude.

A intenção deliberada de ofender o direito ou de ocasionar prejuízo a outrem 
há o dolo, isto é, pleno conhecimento do mal ou direto propósito de o praticar. Se não 
houve esse intento deliberado, mas ocasionou um prejuízo por imprudência, imperícia 
ou negligência, existe a culpa “stricto sensu”, que é violação de um dever pré-
existente, esse dever se funda na hipótese em respeitar a pessoa e a vida alheia. No 
direito do trabalho podemos classificar a culpa em:

a) culpa “in eligendo” que é oriunda da má escolha do representante ou 
preposto, caracterizada pelo mau tratamento dispensado aos demais colegas de 
trabalho.

b) culpa “in vigilando” quando o empregador não acompanhou a 
administração do seu negócio evitando dolo aos seus empregados.

c) culpa “in committendo” quando o empregador ou seus prepostos pratica ato 
positivo (imprudência), assim como a culpa em “in omittendo” decorre de abstenção 
(negligência).  

    PLAINOL, Marcel. Traité élémentaire de Droit Civil, vol. II, pg. 863.
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Como nos ensina Rui Stoco : “Na negligência há um desajuste psíquico traduzido no 
procedimento antijurídico, ou uma omissão de certa atividade que teria evitado o 
resultado danoso; na imprudência o sujeito procede precipitadamente ou sem prever 
integralmente as conseqüências da ação. Em qualquer dos casos, encontra-se um 
defeito de previsibilidade“.

A prova da culpa como bem acentua Aguiar Dias  que “os autores mais 
intransigentes na manutenção da doutrina subjetiva reconhecem o fato e, sem 
abandonar a teoria da culpa, são unânimes na admissão do recurso à inversão da prova, 
como formula de assegurar ao autor as probabilidades de bom êxito que de outra forma 
lhe fugiriam totalmente em muitos casos. Daí decorrem as presunções de culpa e de 
causalidade estabelecidas em favor da vítima: com esse caráter, só pela vítima podem 
ser invocadas”.

Assim, o princípio de que ao autor incumbe a prova não é derrogado em 
matéria de responsabilidade civil, mas recebe nesse domínio, em lugar do seu aparente 
sentido absoluto, uma significação especial que por atenção à outra norma “réus in 
excipiendo fit actor” vem a ser “aquele que alega um fato contrário à situação 
adquirida do adversário é obrigado a estabelecer-lhe a realidade”.  

Ora, quando a situação normal adquirida é a ausência de culpa, a vítima não 
pode escapar à obrigação de provar toda vez que, fundadamente, consiga o assediador 
invocá-la. Mas se, ao contrário, pelas circunstâncias peculiares à causa, outra é a 
situação modelo, isto é, se a situação normal faça crer na culpa do assediador, já aqui se 
invertem os papéis: é ao responsável que incumbe mostrar que, contra essa aparência, 
que faz surgir à presunção em favor da vítima, não ocorreu culpa de sua parte. Em tais 
circunstâncias, como é claro, a solução depende preponderantemente dos fatos da 
causa, revestindo de considerável importância o prudente arbítrio do juiz na sua 
apreciação.

Como bem conclui o autor citado: “o que se verifica, em matéria de 
responsabilidade é o progressivo abandono da regra “ator incumbi probatio”, no seu 
sentido absoluto, em favor da fórmula de que a prova incumbe a quem alega contra a 
normalidade, que é válida tanto para a apuração de culpa como para a verificação da 
causalidade”. 

Levando-se em conta as mazelas que fustigam o Poder Judiciário e que 
acabam por penalizar o jurisdicionado mais fraco. Nos comentários de Cappelletti, “a 
demora excessiva é fonte de injustiça social, porque o grau de resistência do pobre é 
menor do que o grau de resistência do rico; este último, e não o primeiro, pode sem 
dano grave esperar uma justiça lenta”. Na realidade, a demora do processo é um 
benefício para o economicamente mais forte, que no Brasil um trabalhador vitimizado 
acaba por se sujeitar a uma Justiça do Trabalho, assoberbada de demandas, lenta na 
prestação jurisdicional e obrigando aos trabalhadores realizar acordos quase sempre 
desrazoáveis, em busca de um mínimo de efetividade de justiça.

   STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial. São Paulo: RT, 1994, pg. 
204. 
     DIAS, Aguiar. RT 09/95, vol. 719, pg. 346/347.
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            Na hipótese do assédio moral, o empregado pode pedir a dispensa ou rescisão 
indireta, que é o término do contrato de trabalho por iniciativa do empregado em face 
de justa causa – no caso, o assédio moral – praticada pelo empregador. O artigo 483 da 
Consolidação das Leis do Trabalho é explícito, autorizando a rescisão indireta do 
contrato de trabalho pelo empregado quando vítima do assédio moral. Nestes casos, o 
empregado também tem o direito a receber indenização relativa ao dano moral 
sofrido, bem como de todas as verbas como se fosse dispensado.

             É da competência da Justiça do Trabalho, principalmente pela Emenda 
Constitucional nº 45, a apreciação do pedido inicial compreendendo em uma única 
ação as verbas rescisórias com pedido de rescisão indireta (art 483, CLT) e a 
indenização por danos morais e materiais.

Vale lembrar, contudo, que cabe ao empregado provar em juízo os motivos 
alegados na demanda trabalhista em que solicita a decretação da rescisão contratual 
em face da justa causa do empregador, conforme determinam os artigos 818, CLT e 
333, inciso I, Código de Processo Civil.

Para a configuração do assédio moral se faz necessária que a conduta tenha 
por finalidade humilhar, ridicularizar, menosprezar, inferiorizar, rebaixar, ofender a 
trabalhador, causando-lhe um grande sofrimento psíquico e físico, comprometendo a 
dignidade, a identidade, as relações sociais e afetivas do trabalhador, causando danos à 
saúde física e psíquica na relação de trabalho. A melhor prova são laudos psicológicos, 
documentos escritos, testemunhas, medicação receitada, diminuição das comissões 
etc.

Prevenção como defesa

O empregado pode denunciar o assédio moral, em vários órgãos, como a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), o Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), ao Sindicato da 
Categoria Profissional, ao Ministério do Trabalho ou até ao Ministério Público do 
Trabalho, com a relação de nomes de testemunhas.

A Empresa também pode prevenir-se, aliás, o empregador deve ter 
consciência dos riscos monetários de sua empresa e encarar o problema com seus 
prepostos e funcionários, preparando-os, dando treinamentos e criando regulamentos 
para minimizar os riscos do assédio moral.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) recomenda a implementação 
de um código de conduta, que poderá ser registrado no sindicato da classe, que vise 
coibir toda manifestação de discriminação (étnica/racial, sexual, idade, gênero etc) e 
de práticas nocivas à saúde físico-mental e a segurança dos trabalhadores, em 
particular o assédio moral e sexual.

O treinamento destes prepostos é no sentido da reparação dos danos por parte 
do empregado que detinha conhecimento do código de conduta e mesmo assim o 
praticou, gerando assim um custo indevido ao empregador, podendo este se utilizar até 
para a dispensa por justa causa do assediador se estiver contido neste código a referida 
regra.
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        O mesmo código de conduta poderá adotar meios para que o empregado 
denuncie, por exemplo, junto a uma comissão própria, CIPA ou outro, sem que sofra as 
conseqüências da denúncia.

Se a empregadora preparou o preposto e o empregado para a denúncia, 
dificilmente será condenada a reparar danos, porque cuidou diretamente do problema, 
dispôs de médicos do trabalho, psicólogos, enfermeiras, especialistas etc, que podem 
ser facilmente negociados com os respectivos convênios e controlados pelo 
Departamento de Recursos Humanos.

 Enfim a prevenção será sem dúvida proveitosa para todos e provocará 
sistematicamente uma mudança de comportamento cultural nas empresas e refletirá 
na saúde do trabalhador, da sua família, diminuirá o custo de assistência social do 
Estado com os inúmeros afastamentos por conta da doença do trabalho e aumentará a 
produtividade, desenvolvimento e responsabilidade social da empresa.

O dever de solidariedade cabe ao Estado e a todos, seja empregado ou 
empregador, este dever advém profundamente do âmago, da essência da alma do ser 
humano. Trata-se de um direito em fase de concepção, mas que não pode ser preterido 
pelos formadores de opinião, pelo Poder Legislativo e principalmente pelo 
Empregador que poderá evitar custos e estará cumprindo com os demais na busca por 
uma sociedade mais justa e saudável em todos os seus aspectos. 
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DA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Janaina Fernanda Carnelossi, 
Coordenadora da Comissão da      
Mulher Advogada da Subseção 
de Catanduva – Triênio 2007/2009.                  

                             

Em 1999, as Nações Unidas (ONU) designaram oficialmente o dia 25 de 
Novembro como Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher.

Antes desta indicação da ONU, o dia 25 de Novembro já era vivido pelo 
movimento internacional de mulheres que relaciona a data com a homenagem a 
Tereza, Mirabal-Patrícia e Minerva, presas, torturadas e assassinadas em 1960, a 
mando do ditador da República Dominicana Rafael Trujillo.

Ao longo da história a mulher fora vítima de diversas formas de violência. 
Quando pertence às classes menos favorecidas, sofre a violência de classe. 

Quando não é branca, sofre a violência racial. E quando é negra e pobre é vítima de 
violência múltipla. 

No entanto, a mulher, independente da sua classe social, raça ou idade, sofre 
uma violência específica, a de gênero, que advem da condição de inferioridade e 
fragilidade atribuída ao sexo feminino. A organização social de gênero que se perpetua 
ao longo da história da humanidade, confere aos homens prerrogativas que lhes 
permitem impor normas de conduta para as mulheres.

A violência física é uma das expressões extremas das contradições de gênero 
e revela a crueldade e a profundidade do problema. 

No ambiente doméstico a violência física contra a mulher é mais frequente e 
se apresenta de varias formas. As pesquisas indicam que o lugar menos seguro para a 
mulher é a sua própria casa e seus algozes são maridos, pais, irmão, homens próximos 
que deveriam proteger, contrariando o senso comum.

Segundo dados mundiais, o risco de uma mulher ser agredida em casa, pelo 
marido, ex-marido ou atual companheiro, é nove vezes maior do que o de sofrer 
alguma violência na rua. 

Mesmo com a vigência da Lei Maria da Penha e programas de proteção a 
mulher desenvolvidas por vários seguimentos da sociedade civil organizada, as 
vítimas de agressão doméstica teme denunciar os agressores.

Escondidos pela cumplicidade da sociedade e pela “impunidade”, os 
agressores desafiam a Lei e fazem as estatísticas crescerem a cada ano. 

Os poucos casos que chegam às autoridades competentes são apenas a ponta 
do iceberg. 

Atualmente o número de casos provenientes das classes alta e média alta são 
significativos, contrariando a tese, de que a violência contra a mulher é resultado de 
uma cultura da pobreza ou da baixa escolaridade.

A violência conjugal tem forte impacto sobre a saúde física e mental das 
mulheres. A violência em si ou a simples ameaça de violência, incutem medo e 
insegurança. 
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As mulheres temem o poder dos homens, em especial, dos maridos. 
As consequências psicológicas da violência são avassaladoras, difíceis de 

serem superadas. O terror paralisa, causa agitação e ansiedade próximas do pânico, 
introduz o sentimento de impotência, de  incapacidade de reagir, leva ao desespero, a 
sensação de abandono, de desvalorização pessoal, enfim, leva a depressão.

A violência doméstica, em suas manifestações que podem ser física, sexual e 
psicológica, é um problema de saúde pública, relevante pela magnitude do número de 
vítimas, bem como pela enorme quantidade  de recursos despendidos. 

As mulheres agredidas tendem a ser menos produtivas; faltam mais ao 
trabalho e ao estudo; apresentam dificuldade de concentração e desenvolvem uma 
baixa auto-estima. 

Desde a década de setenta, século XX, as incessantes lutas das mulheres 
contra a discriminação e a violência doméstica, transferiu a discussão do problema da 
esfera privada para a esfera pública, sendo encarada como um problema social a  ser 
combatido. 

As respostas das políticas públicas quanto a violência contra a mulher ainda 
são insuficientes. O combate à violência contra a mulher exige ações firmes, 
integradas em diversos níveis, áreas e instâncias. 

Esse é um problema complexo, que não será erradicado de forma simplista. 
Desenvolver soluções eficazes representa um enorme desafio para o movimento 
feminista, para as mulheres em geral, e para todos os segmentos da sociedade. 

Assim como o racismo, a violência contra a mulher é um problema de todos e 
não de um grupo em particular. 

É preciso preparar, qualificar e formar profissionais da saúde para 
enfrentarem e auxiliarem a vítimas de agressão. Na educação, é preciso difundir 
princípios de igualdade entre os grupos, de respeito entre os diferentes. Os educadores 
devem incentivar atividades que não explicitem as contradições entre os gêneros, que 
combatam quaisquer tipos discriminações. 

É necessário desenvolver oferecer segurança, qualificação e formação de 
recursos humanos, para que as mulheres vítimas de violência doméstica sintam-se 
acolhidas, fortificadas, seguras para denunciar os agressores. 

Enfim, o caminho é travar uma luta em todas as frentes, contra preconceitos, 
estereótipos e tabus, que contribuem para difundir uma visão de subalternidade da 
mulher e, desse modo, legitimar a violência.

O engajamento das mulheres no mercado de trabalho, a participação em 
movimentos sociais, sindicais, econômicos, culturais e políticos faz valer o princípio 
de que as mulheres são seres humanos, cidadãs detentoras de deveres e direitos, assim 
como os homens. 

A vergonha e o medo de denunciar os agressores devem dar lugar a confiança 
e a segurança para liberar os grilhões que impedem a mulheres de buscar seus direitos.

O dia 25 de novembro declarado como o “Dia da Não Violência Contra a 
Mulher”, foi deliberado durante evento realizado em Bogotá, na Colômbia, em 1981, 
por Federações de Mulheres do mundo inteiro, homenageando as irmãs, que 
responderam com sua dignidade à violência, não somente contra a mulher, mas contra 
todo um povo.
 Contudo, todos os dias, em todos os segmentos, devem ser adotadas condutas 
que afastem discriminação, diferenças, preconceitos, ou seja, sentimentos que 
segregam a humanidade.
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ANENCEFALIA E ABORTO: ALGUMAS REFLEXÕES

                     João Ibaixe Junior, Advogado;          
                                Mestre em Filosofia do Direito; Pós-  
                        Graduado em Filosofia; Especialista 
                              em Direito Penal; Professor da PUC 
                          SP; Palestrante do Departamento de 
                                                                       Cultura e Eventos da OAB SP.             

Introdução
Inicia-se dizendo que a discussão sobre autorização de aborto do feto 

anencéfalo não pode ser vista sob o limitado viés de um debate estreito entre ciência e 
religião, postura comprovada pelo teor das audiências públicas realizadas no STF na 
ADPF 54, nas quais houve presença de profissionais da área médica ou científica com 
discursos diametralmente antagônicos, ora alguns defendendo uma posição ora outros 
defendendo a oposta. Além disto, na audiência reservada aos representantes das 
diversas esferas religiosas, dentro dos mesmos autos, não houve da mesma forma 
consenso.

Há uma falsa alegação de que aqueles que se posicionam contrariamente 
fundamentam seu entendimento somente em idéias ou dogmas da religião cristã, o que 
faria com que a questão se polarizasse entre razão e fé, entre Estado laico e Estado 
fundamentalista.

O Estado brasileiro é laico, pois segue uma tradição da modernidade, 
inaugurada com o Iluminismo, segundo a qual a legitimidade do poder é concebida 
institucionalmente e alimentada pela força proveniente do povo, composto de 
indivíduos dotados de um dado tipo de racionalidade. Não há espaço aqui para 
questionamentos sobre os problemas deste entendimento, que vêm sendo tratados 
pelas ciências sociais e pelo direito num capítulo que pode ser sintetizado pela 
expressão pós-modernidade. Assume-se a secularidade do Estado em sua plenitude

O ponto central referente ao feto anencéfalo, sob a perspectiva jurídica, é 
saber se a interrupção da gravidez no caso do feto anencéfalo configuraria como crime 
de aborto ou se estaria resguardada por uma hipótese não criminalizante de exceção, 
basicamente sob aquela que permite tal interrupção quando a gravidez coloca em risco 
a vida da gestante. O debate, assim, assume dimensão política. Por não ter os 
mecanismos do que se compreende por racionalidade, pode o feto anencéfalo ser 
considerado um ser vivo a merecer proteção constitucional?

Conceito de anencefalia
Para se compreender melhor a questão da anencefalia, alguns conceitos são 

importantes. São eles: 
Sistema nervoso central: porção do sistema nervoso composta de encéfalo, medula 
espinhal e meninges que os recobrem.
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Sistema nervoso periférico: conjunto formado por todos os integrantes do sistema 
nervoso que se encontram fora do crânio e da coluna vertebral.
Encéfalo: parte do sistema nervoso central, contida na cavidade do crânio, que 
abrange o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico.
Anencefalia: malformação congênita do encéfalo, durante fase embrionária, na qual 
não ocorre o adequado fechamento do tubo neural, que é o conjunto celular originário 
do sistema nervoso central. O feto anencéfalo possui, no entanto, o tronco encefálico 
cuja existência propicia vários reflexos, podendo ainda haver a formação de outras 
estruturas, pois a anencefalia apresenta situações diversas e não se consubstancia na 
idéia singela de inexistência de cérebro.

Por um conceito de vida
A questão exige no ambiente jurídico discutir-se de início a extensão do termo 

“vida”, presente no art. 5º da Constituição, reforçado pelas disposições da Convenção 
Americana de Direitos Humanos.

Para buscar respostas, há que se socorrer de um modelo complexo de análise, 
segundo o qual, para se conhecer um organismo é preciso estudar sua unidade 
sistêmica, que é dinâmica e contém duas propriedades: estrutura e organização..

Estrutura é a relação presente nos componentes de um sistema. Organização é 
o modo em que tais relações estão dispostas produzindo o próprio sistema. Num 
sistema, os seus elementos relacionam-se e, assim, adquirem uma organização, uma 
totalidade que revela a regra do sistema.

Para os seres vivos, a característica básica é a auto-organização (autopoiese) a 
permitir uma rede contínua de interações. Para se descobrir se um ser é vivo basta 
observar seu padrão de organização, o qual terá por característica básica a continuada 
produção de si mesmo. Pode concluir-se que o ser e o fazer de uma unidade 
autopoiética são inseparáveis, porque a rede viva constantemente se cria e recria.

O ser vivo tem a faculdade de se fazer a si mesmo, ou seja, o sistema vivo, ao 
fazer-se, acaba por realizar um processo de trocas consigo, com o outro e com o 
ambiente. Ao realizar as respectivas trocas, o ser vivo recebe elementos externos, cuja 
função é formativa e/ou informativa para si mesmo, recebe material de natureza física 
ou abstrata que irá, de alguma maneira, alcançar sua organização, mantendo ou 
alterando seu padrão relacional, influenciando sua interação cognitiva consigo 
mesmo.

Na natureza, o ser humano constitui a unidade sistêmica mais complexa que 
existe. Só ele consegue apropriar-se de sua interação consigo e com o meio, enquanto 
se faz a si mesmo. Só o ser humano tem a possibilidade de compreender. É um ser 
"compreensional" e não somente racional. A racionalidade é uma das dimensões do 
compreender, mas não a mais perfeita, nem a mais completa.

Em resumo, cada ser vivo tem uma modalidade específica de vida natural, um 
modo próprio de existência, um modelo respectivo de vivência. O do ser humano 
caracteriza-se pela compreensão.
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A vida natural não pode ser confundida com a vida qualificada. Na Grécia 
Antiga, não havia apenas um termo para expressar o que se diz com a palavra vida, mas 
dois, distintos. O primeiro deles era zoé e exprimia o simples fato de viver, aquele 
viver inerente a todos os seres vivos, a vida natural sem nenhum predicado, nem 
qualquer qualidade. O outro era biós, que indicava a forma de viver qualificada de um 
indivíduo ou pessoa, a vida com um atributo ou qualificação, civil, político, nacional, 
cultural, social, jurídico ou econômico.

Antes de ser indivíduo, pessoa, cidadão, antes de ocupar um espaço social ou 
político, o ser humano vive e, por isso, existe. O mesmo ocorre com o feto, pois 
também interage com o meio em que vive, embora seja limitado em sua capacidade de 
compreensão: tem vida natural, logo existe.

Todos os seres vivos possuem uma só finalidade: viver; existir em seu modo 
respectivo. O valor da vida é dado por sua própria existência. É por isso que a 
Constituição diz ser inviolável tal direito e, depois, apresenta as diversas qualificações 
possíveis, nas diversas dimensões decorrentes. E é por isso também que a interrupção 
da gravidez em caso de feto anencéfalo não deve ser permitida.

Ser humano: Indivíduo, sujeito, pessoa, cidadão?
Costuma-se usar as expressões indivíduo, sujeito, pessoa, cidadão como 

sinônimos de ser humano, o qual por sua vez é dotado de vida humana. Porém para 
uma criteriosa análise científico-jurídica a permitir compreensão ampla do tema, há 
que se estabelecer parâmetros cuidadosos.

Deve-se partir da noção de vida, que é o fenômeno que dá efetiva realidade a 
um ser (considerado este como algo que é ou está). Vivo é o ser que reúne condições 
auto-organizadoras de sua formação, compondo uma estrutura que se relaciona com o 
ambiente em que está inserido e da qual se alimenta e retro-alimenta enquanto se 
forma, modificando-se no decorrer de tais trocas relacionais. Vivo é o ser que se faz a 
si mesmo. Ou seja, vida é um processo que ocupa dado espaço como realidade e certo 
tempo como historicidade. Enquanto processo, os cientistas concordam com seu 
início a partir do momento conceptivo da união da célula sexual masculina com a 
célula sexual feminina.

Ser humano é uma realidade efetiva, vivente como processo, cuja 
característica básica não é a racionalidade ditada pelo Iluminismo. O ser humano não é 
o ser racional, principalmente depois de Freud, da psicanálise e do avanço das 
neurociências. O máximo que se pode dizer é que o ser humano é aquele ser vivente 
que apresenta a capacidade de compreensão de sua existência como vivente. Tal 
capacidade apresenta estrutura racional complexa que envolve todo o organismo 
humano, envolve sentidos e sensações, não sendo jamais igual para ninguém. A 
possibilidade de igualar a compreensão é dada pelo sistema cultural, no qual o ser 
humano é inserido ao nascer. Há diversos níveis de compreensão – mesmo na fase 
embrionária, por obvio, diferente daquele que ocorre na fase extra-uterina – cujo leque 
de possibilidades ainda não pode ser mensurado.
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Pessoa é a categoria jurídica daquele ser vivente que tem capacidade de 
adquirir direitos e obrigações na esfera civil, enquanto cidadão é aquele que tem 
capacidade de adquirir direitos e obrigações na esfera política. Ambos têm conotação 
pragmática, pois se referem a práticas sociais ou que ocorrem dentro da sociedade.

Indivíduo e sujeito são as expressões de maior dificuldade.

Indivíduo refere-se à individualidade de um ser, o que exigiria uma totalidade 
de compreensão de si (fato de difícil, senão impossível, constatação) e o termo é muito 
empregado, em outro significado, pelas doutrinas liberais, dificultando sua análise 
semântica.

Sujeito refere-se à subjetividade, conceito iluminista preso à idéia cartesiana 
da capacidade unitária de individualidade do pensamento; sujeito é o ser que pensa e 
por pensar forma uma unidade racional, sendo esta sua característica elementar. A 
questão do sujeito nasce na chamada Modernidade e é um dos principais problemas 
filosóficos da atualidade.

A expressão sujeito indica um dos modos de visão sobre e do ser humano, 
estabelecida a partir do século XVII com Descartes, pensador francês, que definiu o 
ser humano como um ser pensante, ou melhor, como algo que pensa. É dele a 
conhecida expressão "penso, logo existo", significando sinteticamente que a 
característica básica do ser humano é o pensar. A atividade do pensamento é realizada 
pela razão, logo o ser humano é o ser racional, ou seja, aquele que usa a razão ou que 
dela pode dispor independente de qualquer outra característica ou qualidade. Como a 
razão se situa na mente, o ser humano divide-se em mente e corpo e também em 
espírito e físico, em razão e emoção. Assim, o sujeito é fundado numa 
bidimensionalidade dada por uma estrutura racional que se opõe a uma estrutura 
sentimental, esta fornecida pelas sensações do corpo e aquela pelos pensamentos da 
mente.

Embora tenha se oposto a Descartes, o filósofo alemão Kant, no século XVIII, 
tentando fugir do rígido esquema dual do sujeito, acabou por permitir a amplitude do 
conceito, ao estabelecer a razão como elemento transcendental de conhecimento, ou 
seja, como único requisito para o alcance de compreensão de todas as coisas.

Em seguida, mas não em seqüência, ocorre o ápice da noção de sujeito, já no 
início do século XIX, com outro filósofo alemão chamado Hegel. Ao fazer a crítica de 
seu antecessor, sugerindo modificações inclusive no modo como a razão atua e o 
pensamento se realiza, Hegel consegue demonstrar que a noção de sujeito é a única 
possível para o ser humano e para a pessoa; só o sujeito, dotado de razão, que desta se 
utiliza num determinado modo dialético, num complexo processo de sensação-
objetivação-negação-retenção-memorização-conceituação – normalmente reduzido 
à idéia tese-antitese-síntese – é que tem a possibilidade de conhecer todas as coisas, 
inclusive a si mesmo. Assim, "todo real é racional e todo racional é real". 
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Ou seja, toda a realidade se efetiva ou se realiza no próprio sujeito, por meio de um 
conceito, que enxerga a realidade dos dados brutos como entes em si mesmos. Cada 
sujeito é dono de sua verdade e de sua realidade, as quais se formam como entes, ou 
seja, coisas em si. Todo real é configurado como algo em si, num ente, produzido em 
um conceito concebido pelo sujeito. Como a verdade tem que ser única, mas todos a 
tem em si mesmos, tudo passa a ser resolvido pelo critério de uma maioria racional.

Esta compreensão do sujeito aliada a outros fatores facilita muito o desenvolvimento 
de um modelo econômico capitalista que, mesmo com a oposição socialista baseada 
num inverso modelo hegeliano (viciado num erro de entendimento da amplitude da 
base inicial que foi invertida), termina por se estender por todo o mundo, num 
processo de adaptação por retro-alimentação e autobalanceamento.

Com efeito, se a verdade está no sujeito, a certeza está no sujeito, a realidade 
está no sujeito, a ética está no sujeito, a vida comum do sujeito é dada pela somatória 
da maioria dos sujeitos, que se individualizam, mas que se perdem como indivíduos, 
ou seja, que se perdem de si mesmos como seres integrais numa totalidade ou numa 
unidade. Há o individualismo, porém perde-se a individualidade, a unidade. Obtém-se 
uma sociedade de maioria dos sujeitos e perde-se a comunidade da unidade dos 
indivíduos.

O ser humano passa a ser um sujeito do ter em sociedade e deixa de ser um 
indivíduo a existir em comunidade. O comum é estabelecido pelo consumo e não mais 
por projetos ou ideais realmente comuns.

Como hoje as coisas em si podem ser virtuais, o sujeito também o pode ser, 
deixando inclusive de ser sujeito e passando a ser um papel, ou seja, um feixe de 
funções dentro da sociedade, pulverizando-se em sua racionalidade, que então é 
considerada apenas instrumentalmente. O sujeito como papel de funções é um 
significado, o significado da função que ele realiza, pois o único elemento necessário é 
sua razão considerada como instrumento pleno de sua capacidade. Como todos a têm, 
os que a puderem utilizar com o mesmo significado diante de determinada função a 
caracterizar um papel, podem exercer este papel, sendo enfim todos intercambiáveis. 
Isto quer dizer que um sujeito que por força de sua racionalidade desenvolva 
habilidade técnica, qualquer que seja ela, pode ser substituído por outro sujeito que 
tenha desenvolvido semelhante habilidade instrumental. Como o que faz o sujeito é o 
ter e não mais o ser, todos aqueles que desenvolvem a mesma técnica ou todos aqueles 
que possuem determinado conjunto de bens se consideram pertencentes à mesma 
classe respectivamente profissional ou social. Logo, todos perdem sua condição de 
integrarem uma classe por ideais, aspirações, desejos ou projetos. A situação se agrava 
ainda mais quando o consumo se torna conspícuo, ou seja, induzido ao extremo, 
produzindo inclusive a mesma categoria de desejos para todas as pessoas e dividindo 
estes desejos em setores para diferentes sujeitos-papéis.

O sujeito que pertencer a certa classe – não por sonhos comuns – mas por 
desejos comuns e tiver possibilidade de realizar a atividade de consumo ou aquisição 
dos bens dirigidos a esta classe é inserido na mesma classe, passando a ela pertencer, 
permitindo a retro-alimentação do procedimento.
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Neste mecanismo, o sujeito é desconstruído em papéis, pulverizando-se em funções 
instrumentais que são recompensadas pelo consumo incondicional, provocado pela 
necessidade produzida de adquirir bens a fim de se realizar, pertencendo a uma classe, 
cuja característica essencial é possuir, em conformidade com o conjunto de bens 
exigidos, um determinado significado para a sociedade. As classes também se tornam 
produtos de marca, pois os sujeitos que a integram não apresentam um ser comum, 
mas um conjunto de marcas em comum.

O sujeito desconstruído da pós-modernidade é enfim uma marca dada por um 
papel, representado por uma função técnica de racionalidade instrumental, que reúne 
um conjunto de bens, que por sua vez são marcas que o posicionam numa classe a qual 
também possui seu significado e dá significado ao sujeito. Eis o processo de formação 
da consciência de classe da pós-modernidade a originar o sistema social.

Feto anencéfalo é um ser racional?
O feto anencéfalo é um ser vivo humano possuindo uma dada capacidade de 

compreensão restrita às condições de seu peculiar processo vital que, mesmo reduzido 
e limitado no espaço e no tempo, permite mantê-lo em continuidade pelo menos no 
ambiente uterino. Logo, como processo vital, o anencéfalo é um ser vivo, em que pese 
a má formação craniana do tubo neural. Há vida humana numa dada modalidade que é 
apenas aquela restrita a uma realidade de espaço e tempo bem limitados. O feto 
anencéfalo não se caracterizará como sujeito, nem como pessoa (a não ser que nasça 
ainda vivo) nem como cidadão. Mas é um ser vivo. Compõe uma unidade, uma 
individualidade, uma realidade efetiva.

No momento em que o anencéfalo se revela como uma realidade efetiva, 
como um processo vital, embora não seja pessoa ou cidadão, não se pode mais 
desconsiderar a presença de um modo de vida, muito particular e limitado. A 
Constituição no caput do art 5º fala em vida e não dá qualquer qualificação ao termo. 
Logo, tem-se que se trata de vida em sua acepção mais ampla, havendo a garantia de 
seu direito. Não se trata de vida de pessoa, nem de cidadão, nem de sujeito, mas de uma 
individualidade vivente. Não há uma subjetividade imanente que lhe garanta, na 
categoria de direitos subjetivos, liberdade, dignidade ou faculdade. Porém, o 
ordenamento pátrio busca a proteção dos direitos do feto conforme rezam o Código 
Civil e a ratificada Convenção Americana de Direitos Humanos.

Tudo isto implica que na tradição jurídica brasileira há a consideração 
protetiva do fenômeno vida em seu aspecto mais amplo, mais natural, sem qualquer 
qualificação, civil, social, cultural, política etc. E isto é confirmado pela delicadeza da 
dimensão dos debates que visam a descriminalização do aborto em geral. Há uma 
tradição histórica de respeito à vida, sem qualquer dogma religioso.

Revelar as estruturas do problema
Falta, em verdade, uma política de atendimento a gestantes carentes por um 

lado e, por outro, não há formação educativa ou cultural que caminhe para além do 
individualismo liberal, agravado pelas estruturas dominantes de globalização, que 
promova a conscientização da importância e da responsabilidade que é viver em 
comunidade. E isto se aplica a todas as classes, aquelas de condições mais modestas e 
as outras de condições médias ou elevadas.
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A ausência de consciência de cidadania nesta questão implica a conclusão de 
que fica mais fácil eliminar de modo definitivo o problema de uma gestação não 
planejada ou indesejada. Ou seja, considera-se o ser nascente indesejável, pois, sem 
recursos suficientes, não cumprirá o único papel que um mundo globalizado exige: o 
de consumidor conspícuo.

E quanto ao feto anencéfalo? O mesmo ocorre. Não se nega um problema de 
ordem neurobiofisiológica, que é a má formação do tubo neural a limitar seu processo 
vital. Mas a pergunta é: quais as conseqüências disto para a gestante? Uma vez 
diagnosticada a anencefalia, a morte do feto resolverá os problemas psicológicos da 
mãe? Não será o próprio diagnóstico de anencefalia que gera tais disfunções? Quais 
são as conseqüências psíquicas para a mãe quando o aborto é permitido? Terá ela 
alívio imediato? O problema deixará de ter existido?

Toda gravidez, de certa forma, gera um riso para a gestante, porque é um ser 
estranho, a se alimentar dela, que nela se encontra. Toda gravidez gera algum tipo de 
alteração psíquica. Não é a anencefalia por si só que atinge a gestante.

Além disto, a tão propalada certeza de diagnóstico não é tão certeira assim, 
haja vista o caso emblemático da menina Marcela¹, divulgado em toda mídia, que 
inicialmente foi diagnosticado como anencefalia e depois se suspeitou tratar de outro 
diagnóstico, merocrania, o qual finalmente foi rejeitado e aceito como anencefalia. E 
se neste caso fosse praticado o aborto?

Problema é socioeconômico!
Há uma máscara irreal de suposta defesa dos direitos da gestante quanto à 

preservação de sua dignidade, quando o problema está centrado na falta de qualidade 
de vida adequada, incluindo à da própria gestante.

O Direito não é religião, mas também não é a ciência pura que o Iluminismo 
pretendia. Há muitos outros temas envolvidos. Está na hora de superar as crenças 
iluministas. Está na hora de se dar um passo além das fracas luzes do século XVIII.

Não se pode aceitar a idéia de que o feto anencéfalo seja o agente causador de 
crime tão grave como a tortura, a não ser que se queira classificar o anencéfalo como 
ente perigoso, autor de crime hediondo, como inimigo no Direito Penal, o ser daninho 
cuja morte deve ser antecipada por sentença.

¹ Divulgado sob o título Caso Marcela inspira argumentos favoráveis e contrários ao aborto 
de anencéfalos, acessado em 02 de março de 2010 e publicado no site seguinte 
http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultnot/2008/08/26/ult4477u942.jhtm. Ver 
também o site http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u346112.shtml, sob o título 
Bebê anencéfala completa um ano na próxima terça-feira, acessado na mesma data.
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“Quando o amor vos chamar, segui-o  
 Embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados;
 E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe,

     Embora a espada oculta na sua plumagem possa   
     ferir- vos;  E quando ele vos falar, acreditai nele,
     Embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos 
     como o vento devassa o  jardim.
     O amor nada dá senão de si próprio e nada recebe 
     senão de si próprio.   
     O amor não possui e não se deixa possuir.
     Pois o amor basta-se a si mesmo.”

(Khalil Gibran)

Amar e ser amado por quem se ama, encontrar e viver a felicidade em sua 
plenitude. Nesse cenário ideal projetam-se os sonhos e planos dos seres 
humanos. Duas pessoas buscam e se encontram no afeto mútuo, experimentando o 
crescente desejo de se unirem, manterem um relacionamento sólido, contínuo e 
duradouro. Daí a decisão de estabelecerem laços, construírem juntas uma família e 
como tal passarem a se apresentar publicamente, mesmo não se submetendo às 
formalidades legais. 

Esta pode ser a realidade dos conviventes, cuja situação se encontra 
regulamentada pelo ordenamento jurídico, após décadas de discussão doutrinária e 
sólida construção jurisprudencial, embora remanesça polêmica no campo dos direitos 
sucessórios, quando confrontados estes com os decorrentes da conjugalidade nas 
uniões formais.  

Mas, e se outra união entre duas pessoas que desejam constituir família, que 
não exatamente a entidade familiar “união estável”, tal qual expressamente 
reconhecida no parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal de 1988, ou seja, 
embora presentes os pressupostos para sua constituição, restar inobservada a 
diversidade de sexos: ainda assim estaríamos diante de uma entidade familiar 
merecedora da especial proteção do Estado?    
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Sob a ótica do Direito de Família contemporâneo, outra não é a leitura que se 
faz da pretendida união, quando presente a tríade caracterizadora de uma entidade 
familiar: afetividade, estabilidade e ostensibilidade. Equivale dizer: ainda que ausente 
a diversidade de sexos não se pode negar a essa união o status de família, merecedora 
da tutela especial do Estado, consoante estampado no caput do artigo 226, da 
Constituição Federal de 1988. 

Tal assertiva, aparentemente cediça, não encontra expressa regulamentação 
em nosso sistema legal. Embora pacificado esse entendimento na jurisprudência 
pátria, com lastro na melhor doutrina, em pleno século XXI, vinte e dois anos após a 
entrada em vigor de nossa “Constituição Cidadã”, o sistema normativo 
infraconstitucional ainda se encontra muito aquém da realidade social e do pleno 
alcance dos mandamentos constitucionais, permitindo-se ignorar formações 
familiares que fogem ao padrão convencional, embora componentes da sociedade 
brasileira. 

Muitos e de diversas naturezas são os argumentos daqueles que se opõem ao 
expresso reconhecimento legal dessas formações familiares originadas da união entre 
pessoas do mesmo sexo, com vistas a justificar o injustificável, face ao princípio 
constitucional da igualdade, mandamento maior consubstanciado nos direitos e 
garantias fundamentais estabelecidos no artigo 5º de nossa Lei Magna, na justa 
medida em que todos os brasileiros e estrangeiros residentes neste país são e devem ser 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 

O que dizer, então, do complexo feixe jurídico que se forma a partir do 
desabrigo legal desses núcleos familiares ditos “não convencionais”, entendendo-se, 
aí, aqueles que não se formam pelo casamento (civil ou religioso com efeitos civis) ou 
pela união estável, consoante expressamente reconhecidos nos parágrafos 1º a 3º do 
referido artigo 226, da Lei Magna? Ou, ainda, que não advenham da 
monoparentalidade, prevista no parágrafo 4º, entidade familiar constituída por apenas 
pai, ou mãe, e sua prole? 

Com propriedade, Paulo Luiz Netto Lôbo¹ assevera que “não se pode 
enxergar na Constituição o que ela expressamente repeliu, isto é, a proteção de tipo ou 
tipos exclusivos de família ou da família como valor em si, com desconsideração das 
pessoas que a integram. Não há, pois, na Constituição, modelo preferencial de 
entidade familiar, do mesmo modo que não há família de fato, pois contempla o direito 
à diferença. Quando ela trata de família está a referir-se a qualquer das entidades 
possíveis. Se há família, há tutela constitucional, com idêntica atribuição de 
dignidade.”

 Tem-se, destarte, que a norma estampada no mencionado artigo 226 não 
encerra interpretação exclusiva, ao elencar três modalidades no texto constitucional, 
mas oferece um rol exemplificativo, consistindo certamente em norma de inclusão, à 
luz do artigo 5º supramencionado.

Assim é que, espelhando a realidade fruto das transformações sociais, a Lei nº 
12.010, de 3 de agosto de 2009, veio alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990), inserindo um parágrafo único no artigo 25 desse 
diploma legal, para introduzir no ordenamento jurídico o conceito de “família extensa 
ou ampliada”, entendida como “aquela que se estende para além da unidade pais e 
filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança 
ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.”
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E é por ser hodiernamente indiscutível o valor jurídico conferido ao afeto que 
a parentalidade socioafetiva – vínculo afetivo que une aqueles que se reconhecem, se 
tratam e se apresentam publicamente como pais/mães e filhos –, pode ser 
judicialmente pleiteada e declarada, face à ausência de vínculo biológico ou registral, 
ou mesmo a eles se sobrepondo, vez que, embora não expressamente regulamentado, 
esse vínculo de filiação encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência, na 
interpretação dos textos legais à luz dos princípios constitucionais.
Consideradas essas reflexões iniciais, questiona-se: diante das avançadas técnicas 
científicas de investigação genética, não bastaria a busca da origem e o encontro dessa 
identidade, o estabelecimento do liame biológico e o subseqüente vínculo registral? 
Não estaria “tudo resolvido”? Qual a razão, afinal, de se pretender o reconhecimento 
de outro vínculo de parentalidade?

Luiz Edson² Fachin preleciona que o núcleo socioafetivo pode transcender à 
mera formalidade e que o vínculo sentimental entre pais e filhos pode se sobrepor às 
relações de consanguinidade, sendo esse o entendimento atualmente de inúmeras 
decisões dos Tribunais pátrios, consubstanciado no acórdão emanado do Superior 
Tribunal de Justiça, de lapidar relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi³, em 
cuja ementa se salienta que    “... o STJ vem dando prioridade ao critério biológico 
para o reconhecimento da filiação naquelas circunstâncias em que há dissenso 
familiar, onde a relação sócio-afetiva desapareceu ou nunca existiu. Não se pode 
impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, não sendo o pai 
biológico, também não deseja ser pai sócio-afetivo. A contrario sensu, 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”. 

Nesse contexto de acolhimento, de teor nitidamente ampliativo, se insere, 
igualmente, a homoafetividade, entendida como a união afetiva de duas pessoas do 
mesmo sexo, pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. 

   
¹  LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas: para além do numerus 
clausus. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Família e Cidadania – o novo CCB e a 
'vacatio legis'. Belo Horizonte: IBDFAM/Del Rey, 2002, p. 107.  
²  FACHIN, Luiz Edson. Direito de Família: Elementos Críticos à Luz do Novo Código Civil 
Brasileiro. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 96.
³  Cfr. STJ, Resp 878.941 – DF (2006/0086284-0), 3ª T., Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 
21.08.2007, v.u.; Ainda sobre filiação socioafetiva, cfr. WELTER, Belmiro Pedro. Teoria 
Tridimensional do Direito de Família: Reconhecimento de todos os direitos das filiações 
genética e socioafetiva. Decisão comentada. In: Revista Brasileira de Direito das Famílias e 
Sucessões nº 08, fev/mar 2009, p. 104.
     A esse respeito, acórdão emanado da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, proferido na Apelação Cível sem Revisão nº 552.574-4/4-00, de lapidar 
relatoria do Desembargador Caetano Lagrasta, por unanimidade, determinou o 
prosseguimento da ação de reconhecimento de união estável homoafetiva perante Vara de 
Família, afastando a decisão monocrática que, indeferindo a exordial, extinguira o processo 
com fundamento na impossibilidade jurídica do pedido (j. 12 de março de 2008, in Boletim da 
Associação dos Advogados de São Paulo nº 2656, de 30/11/2009 a 06/12/2009). No mesmo 
sentido, acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no Recurso 
Especial nº 820475, relatado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, em julgamento realizado em 
02/09/2008, publicado no DJe em 06/10/2008, in RDTJRJ, vol. 77, p. 97 (disponível em 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia).
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Há que se observar, no entanto, que embora presentes os requisitos 
caracterizadores da união estável – com a devida vênia dos entendimentos divergentes 
–, a união homoafetiva dela difere por inexistir a diversidade de sexos, expressamente 
prevista no texto constitucional, porém constitui, efetivamente, outra modalidade de 
formação familiar, igualmente respaldada na principiologia constitucional 
garantidora dos direitos fundamentais.

Nesse ponto, em particular, de se salientar que referidas uniões são 
denominadas homoafetivas, justamente por se tratarem de relacionamentos afetivos 
estabelecidos entre duas pessoas do mesmo sexo, de forma contínua, pública e 
duradoura, com a intenção de constituir família, com ou sem filhos. Afastados, pois, os 
relacionamentos eventuais. Vedada a intromissão na privacidade e no que pertine à 
orientação sexual dos homoafetivos, mesmo porque não constitui pressuposto 
matrimonial a heterossexualidade, que não se confunde com a diversidade de sexos, 
nem os cônjuges se qualificam como heteroafetivos.

 Inaceitáveis, por óbvio, a discriminação que segrega e pejorativamente 
adjetiva essas uniões, e o preconceito que as qualifica como espúrias, imorais e 
promíscuas, negando a essas pessoas mais do que o natural direito de amarem e serem 
amadas: negando-lhes o direito à dignidade, o direito à intimidade e à privacidade, o 
próprio direito de constituírem família e assumirem suas responsabilidades.   

Nesse aspecto, não há impedimento legal e sequer razão para que se lhes 
negue o direito à prole, vez que, não apenas pela adoção uniparental, mas também 
pelas sofisticadas técnicas de reprodução humana, essa condição seria perfeitamente 
viável, equivale dizer, o vínculo de parentalidade se estabeleceria.  

Não se pode olvidar que falar em parentalidade significa referir-se “a uma 
série de pessoas ligadas por laços consanguíneos e/ou afetivos que integram uma 
mesma família. Refere-se ao grupo de pessoas que compartilham a vida, as 
experiências, o afeto, o amor, sendo todas elas coletiva e individualmente 
responsáveis pela promoção do bem comum”, consoante preleciona Hildeliza Cabral. 

E arremata: “importante destacar que todos aqueles que (con)vivem em 
família se tornam corresponsáveis para a promoção do bem-estar e da felicidade dos 
demais membros. É necessário que essa (con)vivência seja baseada em nobres 
sentimentos que se realizem no mundo fático em condutas positivas de umas pessoas 
em relação às outras. Em outras palavras: é natural que as pessoas que convivem sob 
um teto comum busquem a promoção do bem-estar, a satisfação pessoal, a superação, 
a realização e a felicidade umas das outras”.

   “Numa só palavra, se houvesse uma emenda constitucional ao art. 226, § 3º, suprimindo a expressão 
entre o homem e a mulher, seria perfeitamente constitucional a compreensão da família homoafetiva, 
com base na principiologia constitucional da dignidade humana, da cidadania, da afetividade, da 
pluralidade, da proibição de discriminação em razão de sexo, da condição humana tridimensional e do 
princípio da separação de poderes”, cfr. WELTER, Belmiro P. In Família homoafetiva: limites 
constitucionais. Revista Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões, n. 02, fev/mar 2008, p. 84. 
   Princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), da igualdade (art. 5º, 
caput, e art. 226, parágrafo 5º), da solidariedade (art. 3º, inciso I), da tutela especial à família (art. 226, 
caput), do pluralismo das entidades familiares (art. 226, parágrafos 3º e 4º), da paternidade responsável 
(art. 226, parágrafo 7º), do dever de convivência familiar (art. 227, caput), da proteção integral da criança 
e do adolescente (art. 227, caput), e da isonomia entre os filhos (art. 227, parágrafo 6º). Cfr. GAMA, 
Guilherme Calmon Nogueira da. Direito de família brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 11.
 CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat. Afetividade como Fundamento na Parentalidade 
Responsável. Editora Magister: Porto Alegre. Data de inserção: 10/05/2010. Disponível em: 
www.editoramagister.com/doutrina_ler.php?id=723 . Data de acesso: 11/05/2010.
  Id., ib.
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E essa felicidade, busca incessante que dá sentido à vida, não se encontra em 
fórmula engessada ou padrão preconcebido. O que se pretende, em uma sociedade 
organizada, é a assunção das responsabilidades decorrentes das próprias escolhas. 

Assim, partindo-se da premissa de que:
a) outras formações familiares além daquelas expressamente reconhecidas no 

artigo 226, da Constituição Federal vigente – cujo rol não encerra numerus clausus –, 
existem e merecem igual proteção do Estado;

b) a realidade social identifica famílias advindas de uniões homoafetivas, entre 
dois homens ou duas mulheres, com ou sem prole; 

c) à mulher compete a geração de filhos, bem como a maternidade (condição de 
mãe); 

d) inexiste impedimento legal para o projeto parental de duas homoafetivas que 
convivem e decidem gerar filhos, mediante a utilização das técnicas reprodutivas de 
inseminação artificial; 
      e) acirradas polêmicas se instauraram no seio da sociedade e da comunidade 
jurídica em geral, ora lhes requerendo o direito de gerarem filhos e os registrarem em 
nome de ambas; ora lhes reconhecendo o direito de registrar apenas em nome daquela 
que “deu à luz”; ora lhes vedando qualquer possibilidade, por ausência de expressa 
previsão legal e, até mesmo, por se entender que a criança assim registrada, em nome 
de duas mulheres, sofreria discriminação e perda de referência; e

f) por revelar-se o preconceito e a insignificância dos argumentos reduzidos à 
recorrente pergunta: nesse registro de nascimento, qual delas será o “pai” e quem será 
a mãe?

É que compete à sociedade, como um todo, e à comunidade jurídica, em 
especial, o enfrentamento de questões como esta, cravadas em seu peito, e que deflui 
de casos reais: duas mulheres se unem pelo afeto com a intenção de constituir família e 
decidem gerar filhos. Para tanto, utilizam-se de material genético de uma delas e de 
um doador anônimo; a outra se submete à inseminação artificial, desenvolvendo em 
seu ventre esse embrião. “Modelo” familiar nada convencional. 

Ambas, porém, participaram dessa geração: uma delas, cedendo o óvulo e a 
outra propiciando a gestação. Nenhuma delas, por si só, gerou isoladamente o 
nascituro, diga-se de passagem, amparado pelo ordenamento jurídico desde a 
concepção. Ambas, portanto, são responsáveis. Corresponsáveis. Equivale dizer: a 
partir dessa concepção se projetaram direitos pessoais, patrimoniais, sociais e 
sucessórios para esse núcleo. Como desembaraçar esse emaranhado de direitos e 
deveres aninhados em tão complexo, quanto delicado, feixe?

Ao nascer essa criança, a parturiente será naturalmente considerada mãe e em 
seu nome se fará o registro da criança. 

    CC/02, artigo 2º “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei 
põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”.  
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Conforme entendimento emergente de decisões jurisprudenciais, à companheira 
restará a possibilidade de recorrer às vias judiciais para requerer a adoção, após a 
devida declaração judicial da existência de uma união homoafetiva.

E a criança? Aquela que foi gerada por decisão de ambas, não deveria estar 
amparada, para todos os fins e efeitos de direito, por aquelas que foram as 
responsáveis por sua geração? E mais: que entrave persistiria quanto aos direitos e 
deveres que advirão desse vínculo de parentalidade, incontroverso após a lavratura do 
assento de nascimento dessa criança, em nome de ambas, no Registro Civil? 

Maternidade é condição de mãe e laço de parentesco que une a mãe à sua 
prole. É bem mais do que a capacidade física de gerar filhos, muito mais do que um 
vínculo meramente biológico, pois consiste em amor, afeto profundo, aliado à 
responsabilidade parental, importando assegurar os direitos inalienáveis da criança, 
estampados no artigo 227 da Constituição Federal  e na legislação infraconstitucional 
pertinente. 
            Frente à situação exposta, não subsiste dilema. 

Com efeito, à luz dos mandamentos constitucionais, pode alguém restar à 
margem da lei e ver violados os seus direitos e garantias fundamentais pelo fato de não 
se enquadrar no “padrão convencional”? 

Pode uma criança ter desatendido o basilar princípio do melhor interesse no 
quanto lhe pertine, especialmente o respeitante aos seus personalíssimos direitos, e 
sofrer exclusão jurídica por razões a que não deu causa? 

Podem restar obstados o exercício do poder familiar e o consequente 
cumprimento dos deveres de guarda, sustento e educação da criança por se encontrar 
ela abrigada no seio de uma família homoafetiva?  

Se há previsão legal para métodos reprodutivos como a inseminação artificial, 
bem como a doação de material genético por doador anônimo, viabilizando situações 
de filiação como esta que ora se enfrenta, qual a razão de permanecer imprevisto o 
corolário legal subseqüente? 

Não havendo impedimento para a adoção por pessoa solteira, bastando a 
diferença de 16 anos entre adotante e adotado, deve prevalecer a ficção sobre a 
realidade, obrigando aquelas que desejam assumir suas responsabilidades parentais a 
seguirem caminhos difíceis e tortuosos para a consecução desse fim, quando lhes 
compete efetivamente exercer a maternidade responsável? 

   TJRS – Apelação Cível n° 70013801592, 7ª. Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Felipe Brasil 
Santos, julgamento em 05.04.2005: “Apelação Cível. Adoção. Casal formado por duas pessoas 
do mesmo sexo. Possibilidade. Reconhecida como entidade familiar, merecedora da proteção 
estatal, a união formada por pessoas do mesmo sexo, com características de duração, 
publicidade, continuidade e intenção de constituir família, decorrência inafastável é a 
possibilidade de que seus componentes possam adotar. Os estudos especializados não apontam 
qualquer inconveniente em que crianças sejam adotadas por casais homossexuais, mais 
importando a qualidade do vínculo e do afeto que permeia o meio familiar em que serão 
inseridas e que as liga aos seus cuidadores. É hora de abandonar de vez preconceitos e atitudes 
hipócritas desprovidas de base científica, adotando-se uma postura de firme defesa da absoluta 
prioridade que constitucionalmente é assegurada aos direitos das crianças e dos adolescentes 
(art. 227 da Constituição Federal). Caso em que o laudo especializado comprova o saudável 
vínculo existente entre as crianças e as adotantes”.
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Devem elas omitir sua condição de par homoafetivo, uma delas registrar a criança e a 
outra simplesmente conviver com ambas, submetendo-se ao previsível risco de ver-se 
excluída desse organismo familiar na eventualidade de morrer sua companheira, e ver 
essa criança – que também decidiu gerar – desamparada e relegada ao convívio de 
familiares consanguíneos da mãe falecida, no mais das vezes estranhos e em ambiente 
hostil? 

E quanto aos efeitos pessoais, patrimoniais, sociais e sucessórios decorrentes do 
estado de filiação, do vínculo de parentalidade e, por que não dizer, da 
homoparentalidade?
Muitas são as questões advindas dessa nova modalidade de vínculo parental, 
mormente aquelas que dizem respeito à reprodução assistida, ao poder familiar e à 
adoção. Já se encontram na jurisprudência pátria decisões que determinam o registro 
de nascimento da criança em nome do par homoafetivo. 

Não se pretende, a partir dessas singelas reflexões, empunhar a bandeira desta 
ou daquela concepção de família, ao contrário, reafirma-se convictamente que 
ninguém pode restar à margem da lei. Todos e cada um, sem exceção, devem ter sua 
dignidade de pessoa humana respeitada, condição essa necessária à formação da 
família e à promoção do bem-estar social, e esse objetivo fundamental estampado no 
artigo 3º, I do texto constitucional pátrio, somente será alcançado se enfrentadas e 
solucionadas questões como esta, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

Khalil Gibran, em sua célebre obra “O Profeta”, celebra o amor como origem, 
razão e perpetuação da existência humana, respondendo a Almitra e ao povo de 
Orphalese: 

  
  Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente,com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. ...”  
    Amplamente divulgada na mídia a batalha travada por Maria Eugênia Martins pela 
guarda de Francisco Ribeiro Eller, filho biológico de sua companheira Cássia Eller, com 
quem vivia em união homoafetiva, contra Altair Eller, avô materno do menor, natural 
guardião sob o ponto de vista da consanguinidade, mas que mal o conhecia, não mantendo 
com ele convívio e quaisquer laços afetivos. Ao final, por decisão prolatada pelo MM. Juiz 
da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca do Rio de Janeiro, foram atribuídas a Maria 
Eugênia a tutela e a guarda definitiva pleiteadas, e permitida a visitação ao avô, com 
fundamento no princípio do melhor interesse do menor.
   Segundo noticiado recentemente pela imprensa, foi proferida em Porto Alegre/RS decisão 
judicial de reconhecimento de filiação homoparental, de crianças gêmeas geradas por 
inseminação artificial há dois anos em Blumenau/SC, determinando-se a lavratura dos 
correspondentes assentos de nascimento em nome do par homoafetivo feminino requerente e 
atribuindo-se às crianças os patronímicos de ambas (Proc. nº 001/1.08.0217783-6, 8ª Vara de 
Família e Sucessões, segredo de justiça). 
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“O amor não tem outro desejo senão o de atingir a sua plenitude.
Se, contudo, amardes e precisardes ter desejos, sejam estes os vossos desejos:
De vos diluirdes no amor e serdes como um riacho que canta sua melodia para 
a noite;
De conhecerdes a dor de sentir ternura demasiada;
De ficardes feridos por vossa própria compreensão do amor;
E de sangrardes de boa vontade e com alegria;
De acordardes na aurora com o coração alado e agradecerdes por um novo dia 
de amor;
De voltardes para casa à noite com gratidão;
E de adormecerdes com uma prece no coração para o bem-amado, e nos lábios 
uma canção de bem-aventurança”.                                                          
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PROTEÇÃO INTERNACIONAL À MULHER

                              Maria Carolina de Assis Nogueira,   
                     Advogada; Especialista em Direito 
                     I n t e r n a c i o n a l  p e l a  P o n t i f í c i a  
                            Universidade Católica de São Paulo.

1. Introdução

A questão da violência doméstica, tema central deste artigo, ultrapassa os 
limites territoriais internos de um Estado tornando extremamente necessário o seu 
estudo na esfera internacional. 

O intuito é trazer, em linhas gerais, um panorama dos tratados e convenções 
internacionais de direitos humanos e do sistema interamericano de proteção à mulher, 
além de fazer com que as pessoas reflitam sobre a difícil realidade da violência 
doméstica, presente em todas as classes sociais e em todos os países, e que a cada ano 
faz mais vítimas.

O acesso das mulheres à justiça, tanto no âmbito interno como no 
internacional, deve ser mais difundido, de modo a alcançar as mulheres que se 
encontram em situações precárias de sobrevivência, evitando que tantas sejam mortas 
ou feridas por seus companheiros.

Nos países localizados no continente americano há a possibilidade de acesso 
ao sistema interamericano de direitos humanos que tem por escopo a proteção e o zelo 
das garantias e direitos dos indivíduos quando desrespeitados em seus países de 
origem. 

2. Instrumentos de Proteção aos Direitos da Mulher

O Direito Internacional traz inúmeros instrumentos de proteção aos direitos 
humanos das mulheres como tratados, convenções, protocolos, pactos etc. a serem 
adotados e incorporados ao ordenamento jurídico interno dos Estados signatários e 
pela comunidade internacional.

A respeito dos instrumentos existentes na esfera internacional daremos 
destaque à Convenção sobre a Eliminação de Todas as formas de Discriminação 
contra a Mulher (1979), ao Protocolo Facultativo à essa Convenção (1999) e à 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher (1994) – Convenção de Belém do Pará.

A Comissão sobre o status da Mulher¹ foi formalmente estabelecida em 21 de 
junho de 1946 e está ligada ao Conselho Econômico e Social (ECOSOC), agência 
especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), que se dedica, 
exclusivamente, a promover a igualdade entre homens e mulheres e o avanço das 
mulheres em todos os âmbitos da sociedade.
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O Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher é 
formado por 23 especialistas que monitoram as implementações dispostas na 
Convenção, analisam os relatórios enviados pelos Estados membros e examinam as 
petições individuais e coletivas encaminhadas por mulheres provenientes de todos os 
continentes². 

A Convenção foi adotada, em 18 de dezembro de 1979, pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas por 130 votos a favor e 10 abstenções. Após a ratificação do 
vigésimo país, em 1981, a Convenção entrou em vigor, trazendo padrões legais 
internacionais para as mulheres de todas as partes do mundo. Atualmente, conta 
com185 países membros. 

A Convenção permite a ratificação com reservas por parte dos Estados 
signatários, desde que a reserva não seja incompatível com o objeto e os propósitos da 
Convenção.

O Brasil aprovou a referida Convenção através do Decreto Legislativo nº 93 
de 1983 e foi promulgado pelo Decreto nº 89 de 1984. O Estado brasileiro, ao ratificar 
tal Convenção, comprometeu-se a evitar, de todas as formas possíveis, a 
discriminação contra a mulher, seja na esfera pública ou privada. Desse modo, o Brasil 
adotou-a visando assegurar a igualdade de gênero e a melhoria na qualidade de vida 
das mulheres no Brasil.

Contém 30 artigos dispostos em seis partes. O artigo 1º da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher dispõe que “para 
fins da presente Convenção, a expressão “discriminação contra a mulher” significará 
toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou 
resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, 
independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, 
dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, 
social, cultural e civil ou em qualquer outro campo.”

Já o artigo 18 determina que os Estados signatários comprometem-se a 
submeter ao Secretário Geral das Nações Unidas um relatório, a cada quatro anos, 
sobre as medidas que estão sendo tomadas para colocar em prática as disposições da 
Convenção. E no artigo 20 está disposto que o Comitê sobre a Eliminação da 
Discriminação contra a Mulher se reunirá anualmente para analisar os relatórios 
enviados pelos Estados. Nesses informes os Estados poderão relatar os problemas 
enfrentados na luta para transformar em realidade a igualdade de gênero e, também, as 
dificuldades enfrentadas para colocar em práticas as medidas impostas pela 
Convenção.

A Assembléia Geral das Nações Unidas adotou, em 6 de outubro de 1999, o 
Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher que entrou em vigor em 22 de dezembro de 2000. Foi 
aprovado pelo Brasil através do Decreto Legislativo nº 107/2002.

A grande inovação do Protocolo Facultativo encontra-se no artigo 2º que 
possibilita o recebimento e a análise de petições de mulheres individualmente ou 
grupos de mulheres. Contudo, as petições somente serão recebidas no caso de ter sido 
esgotado todos os recursos da jurisdição interna, ou no caso de protelação por parte 
das autoridades responsáveis pelo caso no país de origem.

Outra inovação proveniente do Protocolo Facultativo consiste na 
possibilidade de investigações no território do Estado-parte, quando houver 
consentimento do país, sempre que houver fundada informação de violação grave aos 
direitos resguardados pela Convenção.
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Nesse sentido Flávia Piovesan assevera que:
O Protocolo vem, assim, a fortalecer e a potencializar a efetividade dos 

direitos enunciados na Convenção. Institui dois mecanismos de monitoramento:
a) o direito de petição, que ineditamente permite a qualquer pessoa ou grupo 

de pessoas submeter denúncias de violação de direitos enunciados na Convenção à 
apreciação do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher; e

b) um procedimento investigativo, que habilita o Comitê a investigar a 
existência de grave e sistemática violação aos direitos humanos das mulheres³.

Sendo assim, passaremos a discorrer sobre a Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher - Convenção do Belém do Pará 
- adotada pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 6 
de junho de 1994 e com entrada em vigor em 5 de março de 1995. A Convenção possui 
32 países signatários.

O Brasil ratificou a Convenção em 27 de novembro de 1995 e foi incorporada 
ao nosso ordenamento jurídico através do Decreto Presidencial nº 1973/96. 

A referida Convenção possui 25 artigos divididos em 5 capítulos. O artigo 12 
da Convenção, da mesma forma que o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, adota como 
mecanismo de proteção a possibilidade de qualquer mulher, grupo de mulheres ou 
entidade não-governamental, juridicamente reconhecida, apresentar petições 
referentes à denúncia de violação das disposições do artigo 7º dessa Convenção, que 
elenca os deveres do Estado na proteção dos direitos das mulheres, por um Estado-
membro. Essas petições devem ser dirigidas à Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos irá analisar as petições 
que chegarem a seu conhecimento e emitirá um relatório detalhado com 
recomendações a serem seguidas pelo Estado faltoso. 

Nádia de Araújo e Marianna Montebello lecionam sobre o tema:
Quanto às formalidades procedimentais a serem seguidas para que se 

ingresse com uma petição perante a CIDH, o próprio art. 12 acima transcrito faz 
expressa referência aos procedimentos previstos pelo Pacto de San José, estipulando 
que a Comissão Interamericana considerará tais denúncias “de acordo com as 
normas e os requisitos de procedimento para apresentação e consideração de 
petições estipulados na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no Estatuto 
e regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos.”

A primeira vez em que foi aplicada a Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher foi no caso de Maria da Penha 
Maia Fernandes, vítima de violência e maus-tratos por seu marido, que interpôs 
petição à Comissão juntamente com o Centro para Justiça e o Direito Internacional 
(CEJIL-BRASIL) e o Comitê Latino-americano do Caribe para a Defesa dos Direitos 
da Mulher (CLADEM-BRASIL). 

A análise realizada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
culminou no Relatório 54/01 e na elaboração e aprovação da Lei nº 11.340/2006, mais 
conhecida como Lei Maria da Penha, alterando para sempre o cenário de violência 
doméstica e impunidade perpetrado no Estado brasileiro.

Portanto, podemos concluir que os instrumentos internacionais de proteção 
das mulheres têm por objetivo evitar que milhares de mulheres sejam espancadas, 
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estupradas, mortas ou vítimas do tráfico internacional de mulheres. Contudo, nenhum 
desses tratados atingirá os objetivos almejados se não houver uma legislação interna 
severa e eficaz na fiscalização da aplicação das normas e na punição em razão do 
descumprimento da legislação vigente.

3. Sistema Americano de Proteção dos Direitos Humanos

O sistema interamericano é constituído pela Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), pelo Comitê Interamericano de 
Direito Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

A Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa 
Rica – foi assinada em 22 de novembro de 1969, em San José na Costa Rica, e entrou 
em vigor em 18 de julho de 1978. Possui 82 artigos dispostos em 11 capítulos. O 
Brasil, por meio do Decreto Legislativo nº 27, de 26 de maio de 1992, subscreveu a 
Convenção Americana de Direitos Humanos, depositando a Carta de Adesão junto à 
Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 25 de setembro 
de 1992.

Em razão da falta de tratamento mais amplo na Convenção sobre os direitos 
inerentes aos direitos econômicos, sociais e culturais foi assinado em 17 de novembro 
de 1988, em San Salvador, El Salvador, o Protocolo Adicional à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (Protocolo de San Salvador) que entrou em vigor em 16 de novembro de 
1999. A proteção dos direitos humanos na região das Américas consolidou-se com o 
Pacto de San José da Costa Rica e com o Protocolo de San Salvador, de modo que esses 
tratados multilaterais são extremamente importantes para o desenvolvimento dos 
Estados-membros da OEA.

O Capítulo VI da Convenção Americana trata dos órgãos competentes para 
exercer a proteção e zelar pelo cumprimento, por parte dos Estados-membros, de 
tratados de direito internacional e, em especial, direitos humanos, quais sejam: a 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos.

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi criada em 1959 em 
Santiago, no Chile, e teve o Estatuto da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos adotado pela Assembléia-Geral da Organização dos Estados Americanos 
em La Paz, Bolívia, em 1979. Há também um Regulamento da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos aprovado pela Comissão. Está sediada em 
Washington, Estados Unidos da América.

É um órgão internacional que tem por função, no caso de violações aos 
direitos fundamentais previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, 
assegurar a proteção a esses direitos, utilizando-se de métodos investigativos e 
formulando relatórios e estudos que analisem as questões concernentes a esses abusos 
submetendo, anualmente, um relatório à Assembléia Geral da OEA. Esses relatórios 
anuais são de extrema importância para o aperfeiçoamento das normas existente e 
para que a Organização tenha conhecimento sobre o respeito aos direitos humanos no 
território dos Estados-membros.
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Nos termos do artigo 44 da Convenção Americana de Direitos Humanos 

“qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente 
reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, pode apresentar à 
Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta 
Convenção por um Estado Parte.”

A respeito do sistema de petições, os ensinamentos de Danielle Annoni:
(...) estas devem ser endereçadas à Comissão. 
Reconhecendo a admissibilidade da petição ou 
denúncia, a Comissão solicitará informações ao 
Governo do Estado violador. O Estado requerido 
deverá enviar as informações dentro de um prazo 
predeterminado, o qual será fixado pela Comissão, 
considerando as circunstâncias de cada caso, mas 
sempre prezando pela celeridade.

Há a necessidade do esgotamento dos recursos internos antes da interposição 
de petição junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tendo em vista que, 
ao recorrer a este órgão não podemos ter um processo em andamento no Estado de 
origem, exceto em casos excepcionais como a falta de celeridade processual, a não 
observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, princípios 
básicos que devem sempre ser respeitados. O artigo 46, parágrafo 1, “c” da 
Convenção Americana traz outro fator importante quanto à admissibilidade da 
petição, qual seja, a não existência de outro processo na esfera internacional com a 
mesma matéria e que esteja pendente de solução. Dessa forma, não é possível a 
litispendência na esfera internacional.

Conforme disposto no artigo 48 da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, o procedimento processual das petições endereçadas à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos guarda semelhança com o trâmite interno. Ao 
receber a petição e verificar se estão presentes os requisitos de admissibilidade, a 
Comissão irá solicitar informações ao Estado ao qual pertença a autoridade 
responsável pela violação aos direitos humanos alegados. 

O prazo de resposta poderá variar de acordo com a complexidade do caso, mas 
sempre se levando em conta a razoabilidade do tempo.  Transcorrido o prazo 
estipulado para a resposta, recebidas ou não as informações, a Comissão irá verificar 
se existem ou se subsistem os motivos da petição. Se for verificada a inexistência de 
motivos na petição a mesma poderá ser arquivada ou declarada a sua 
inadmissibilidade ou improcedência. 

Com o objetivo de verificar os fatos mencionados, no caso de não ter sido 
arquivada a petição, a Comissão iniciará um exame sobre o assunto e até mesmo uma 
investigação, pedindo informações aos Estados e recebendo-as na forma verbal ou 
escrita.

A Comissão Interamericana tem como escopo a solução pacífica e amistosa 
da questão que lhe é levada, de modo que se isto for alcançado deverá ser feito um 
relatório breve sobre os fatos e a forma pelo qual o caso foi solucionado. Receberá esse 
relatório o peticionário, os Estados-membros da OEA e uma cópia será enviada ao 
Secretário-Geral da Organização.
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No caso de não se atingir uma solução cordial e pacífica pelas partes será 
elaborado um relatório aos Estados interessados que, nas disposições do artigo 50, 
parágrafo 2, serão obrigados a publicá-lo. É concedido o prazo de três meses ao Estado 
para que acate as recomendações feitas pela Comissão para remediar a situação em 
questão.

As partes podem solucionar a questão ou remetê-la à Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, dentro do prazo acima mencionado. De acordo com o artigo 61 da 
Convenção Americana apenas os Estados partes e a Comissão Interamericana 
possuem legitimidade para levar um caso à Corte Interamericana, ou seja, indivíduos, 
grupos de indivíduos e organizações não-governamentais não tem acesso direto à 
Corte, que é o órgão jurisdicional máximo do sistema regional americano.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma instituição judiciária 
autônoma que tem por objeto a interpretação e a aplicação da Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos. Sendo assim, devemos ressaltar que a Corte não é um órgão 
da OEA. A sede da Corte está localizada em San José, Costa Rica, tendo sido 
estabelecida em 1979. É composta por sete juízes que devem ser nacionais dos 
Estados-membros da OEA, sendo proibido mais de um juiz com a mesma 
nacionalidade. 

Os Estados-membros da OEA devem formular declaração de reconhecimento 
da competência da Corte Interamericana nos casos relativos à interpretação ou 
aplicação da Convenção Americana de Direitos Humanos. O Estado brasileiro 
reconheceu a competência da Corte em 10 de dezembro de 1998, através do Decreto 
Legislativo nº 89, de modo que não há conflito entre a jurisdição da Corte e a 
legislação interna do Brasil.

O artigo 2º do Estatuto da Corte determina que a sua competência é 
jurisdicional e consultiva. Em uma consulta à jurisprudência da Corte Interamericana, 
nota-se que até outubro de 2009 foram proferidas 200 sentenças, no exercício da 
jurisdição contenciosa do referido órgão.

Assim, não apenas os Estados que fazem parte da OEA como, também, a 
Comissão Interamericana e diversos órgãos têm o direito de apresentar consultas à 
instituição judicial.

Ressalta-se que, o novo Regulamento da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, em seu artigo 24, reformado pela Corte durante seu Octogésimo Segundo 
Período Ordinário de Sessões, celebrado no dia 29 de janeiro de 2009, está prevista a 
participação das vítimas e de seus representantes devidamente credenciados, após ser 
admitida a demanda. Dessa forma, poderão durante todo o processo apresentar 
petições, argumentos e produzir provas de forma autônoma, o que possibilita a maior 
interação entre a Corte e as partes envolvidas na lide.

Portanto, resta assegurada uma maior representatividade das vítimas junto à 
Corte Interamericana. Essa autonomia irá beneficiar as vítimas ou seus 
representantes, assegurando uma maior garantia da ampla defesa e do contraditório.

As sentenças proferidas pela Corte trarão o efeito de coisa julgada inter 
partes. Sendo assim, a Corte irá orientar-se com base na interpretação jurisprudencial 
de casos similares ao julgar uma nova ação proposta. 

No tocante aos mecanismos de supervisão ao cumprimento das sentenças, o 
artigo 63 do Regulamento da Corte dispõe que se dará mediante a apresentação de 
relatórios estatais, juntamente com a observação das vítimas ou seus representantes 
legais sobre o que foi realmente realizado após a sentença ter sido proferida. Também 
deverá participar deste procedimento a Comissão Interamericana, que lançará 
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Poderá a Corte, caso julgue necessário, convocar as partes a uma audiência 
para verificar o cumprimento da decisão proferida. Resta claro que, os novos 
dispositivos inseridos no Regulamento da Corte, trouxeram uma garantia mais eficaz 
a respeito do cumprimento das sentenças pronunciadas.

Como observa Flávia Piovesan:
A justicialização do sistema interamericano requer, 
necessariamente, a observância e o cumprimento das decisões 
internacionais no âmbito interno. Os Estados devem garantir o 
cumprimento das decisões, sendo inadmissível sua indiferença, 
omissão e silêncio. As decisões internacionais em matéria de 
direitos humanos devem produzir efeitos jurídicos imediatos e 
obrigatórios no âmbito do ordenamento jurídico interno, cabendo 
aos Estados sua fiel execução e cumprimento, em conformidade 
com o princípio da boa-fé, que orienta a ordem internacional.

É evidente que o sistema interamericano trouxe uma nova perspectiva e uma 
maior proteção aos direitos humanos. Inúmeros abusos de Estados membros da OEA 
foram denunciados, averiguados e sentenciados, de modo que o órgão está cumprindo 
com o seu papel de guardião dos direitos fundamentais do homem.

Porém, não foi estipulada nenhuma forma de sanção para o caso de não 
cumprimento da sentença por parte do Estado faltoso. Podemos estabelecer embargos 
econômicos, suspensão ou até mesmo a expulsão do Estado, no caso de 
descumprimento reiterado e da indiferença para com os direitos humanos.

Sobre o tema, Andreas Feldmann Pietsch:
(...) los fallos de la Corte y las recomendaciones de La Comisión, 
no se cumplen o solo se cumplen de foram parcial. Las 
presentaciones de los especialistas que litigan em el sistema 
revelaron cómo muchos Estados se contentan com pagar 
indemnizaciones pero evitan asumir responsabilidad pública y 
mucho menos proceden a investigar penalmente a los presuntos 
culpables de las violaciones por las que se condena al Estado. Del 
mismo modo, no llevan a cabo los cambios estructurales 
necesarios para impedir que se repitan nuevas violaciones (...) 

A falta de punição para o Estado violador dos direitos humanos, a não 
verificação do cumprimento de decisões e mudanças que deveriam ocorrer 
internamente nos Estados, mas que nunca são efetivadas são apenas alguns dos 
exemplos que precisam ser solucionados com urgência para garantir uma maior 
efetividade do sistema.

A ratificação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e o 
reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana, pelos países membros da 
OEA, tornaria melhor o funcionamento do sistema interamericano.

E, não poderíamos deixar de mencionar, uma futura possibilidade de acesso 
direto de pessoas físicas e organizações não governamentais à Corte Interamericana, 
constituindo um significativo avanço e reconhecimento da democracia ao possibilitar 
ao indivíduo peticionar junto à Corte. A busca pela celeridade do sistema e pela 
democratização do mesmo inclui as referidas alterações.
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Contudo, diante das recorrentes violações aos direitos humanos presentes no 
continente americano, o sistema interamericano tem contribuído para o zelo aos 
direitos humanos ao julgar e condenar diversos Estados a indenizarem vítimas do 
desrespeito aos direitos fundamentais, salvando vidas e proporcionando esperança de 
um futuro melhor.

4. Considerações finais

O reconhecimento de que a violência doméstica é uma violação aos direitos 
humanos e não apenas um problema interno de cada Estado é uma grande conquista e, 
provavelmente, o pilar central na luta contra esse tipo de agressão. Os Estados 
precisam reconhecer que a violência contra a mulher, praticada por seu companheiro 
ou cônjuge, não é uma questão restrita ao lar familiar e, sim, um problema de 
segurança pública. É obrigação dos Estados fornecerem um ambiente seguro para 
essas mulheres.

Os inúmeros tratados de direitos humanos existentes reforçam a idéia de que é 
necessário proteger e resguardar os direitos das mulheres em todos os Estados, tanto 
na esfera interna como internacional. Os tratados auxiliam os Estados a cumprir com 
suas obrigações, conscientizando a todos da importância de uma sociedade justa e 
igualitária.

Uma das questões enfrentadas pelo sistema interamericano de direitos 
humanos é que nem todos os Estados signatários da Convenção Americana 
reconhecem a jurisdição da Corte Interamericana, o que dificulta o âmbito 
procedimental no caso de o Estado-parte não cumprir com as disposições previstas 
nos relatórios da Comissão. Sendo assim, o caso só poderá ser submetido à Corte se o 
Estado reconhecer a sua competência. Como podemos observar esse e outros 
problemas, como a dificuldade do acesso de indivíduos diretamente à Corte, não 
podem ser ignorados e devem impelir os Estados na busca de soluções duradouras 
para essas questões.

O sistema interamericano está se aperfeiçoando ao longo dos anos, com o 
objetivo de fiscalizar o cumprimento aos direitos humanos e a responsabilização dos 
Estados faltosos. Ao mesmo tempo, os Estados também estão trabalhando para que 
homens e mulheres tenham os mesmo direitos e obrigações. Devemos nos esforçar 
para fazer com que a igualdade faça parte do cotidiano de todos e não apenas de 
alguns.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
ASPECTOS SOCIAIS DA MULHER

                     Márcia Exposito, Advogada; Vice-       
                                         Presidente da Subseção de Pinheiros e 
                     Palestrante do Departamento de 
                     Cultura e Eventos da OAB SP;  
                                       Graduada pela Faculdade de Direito – 
                     FIEO; Especialista em Direito de 
                                                                       Família.

Violência doméstica é a violência, explícita ou velada, literalmente praticada 
dentro de casa ou no âmbito familiar, entre indivíduos unidos por parentesco civil 
(marido e mulher, sogra, padrasto) ou parentesco natural pai, mãe, filhos, irmãos etc. 
Inclui diversas práticas, como a violência e o abuso sexual contra as crianças, maus-
tratos contra idosos, e violência contra a mulher e contra o homem.

Conforme se verifica do texto legal, extraido do artigo 5ª, da Lei 11.340 de  7 
de agosto de 2006, “configura violência domestica e familiar contra a mulher ação ou 
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial”.

oArt. 5  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 
permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 
agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 
afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 
convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Conforme a lei Maria da Penha a violência domestica é dividida da seguinte forma:

Violência física - previstos no artigo 129 do Código Penal, as lesões corporais, 
aonde a Lei Maria da Penha alterou a pena desse delito de 6 meses a um ano, para 3 
meses a 3 anos.

Violência psicológica qualquer conduta que cause dano emocional e 
diminuição da auto estima, para tanto não é necessário à elaboração de laudo técnico 
ou realização de perícia, reconhecida pelo juiz sua ocorrência , cabível a concessão de 
medida protetiva de urgência. Praticado algum delito mediante violência psicológica, 
a majoração da pena se impor.
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Violência sexual – entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a 
manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, 
coação ou uso de força.

Violência patrimonial entendida como qualquer conduta  que configure retenção , 
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, no código penal encontra definição entre os delitos contra o 
patrimônio como furto, dano, apropriação indébita.

É mais frequente o uso do termo "violência doméstica" para indicar a violência contra 
parceiros, contra a esposa, contra o marido e filhos. A expressão substitui outras como 
"violência contra a mulher". Também existem as expressões "violência no 
relacionamento", "violência conjugal" e "violência intra-familiar".

A violência e as doenças transmissíveis são as principais causas de morte prematura na 
humanidade desde tempos imemoriais, com os avanços da medicina, disponbilidade 
de água potável e melhorias da urbanização a redução das doenças infecciosas e 
parasitárias, tem voltado o foco da saúde pública para a ocorrência da violência. 
Contudo como observa Minayo e Souza  este é um fenõmeno que requer a 
colaboração interdisciplinar e ação multiprofissional, sem invalidar o papel da 
epidemiologia para o dimensionamento e compreensão do proplema alerta para os 
riscos de reducionismo e necessidade de uma ação pública.

Estatisticamente a violência contra a mulher é muito maior do que a contra o homem. 
Um estudo realizado em São Paulo  encontrou-se quanto à relação autor-vítima, que 
1.496 (81,1%) agressões ocorreram entre casais, 213 (11,6%) entre pais/responsáveis 
e filhos, e 135 (7,3%) entre outros familiares. Esse mesmo estudo referindo-se acerca 
dos motivos da agressão, os chamados “desentendimentos domésticos” que se 
referem às discussões ligadas à convivência entre vítima e agressor (educação dos 
filhos; limpeza e organização da casa; divergência quanto à distribuição das tarefas 
domésticas) prevaleceram em todos os grupos, fato compreensível se for considerado 
que o lar foi o local de maior ocorrência das agressões. Para muitos autores, são os 
fatos corriqueiros e banais os responsáveis pela conversão de agressividade em 
agressão. Complementa ainda que o sentimento de posse do homem em relação à 
mulher e filhos, bem como a impunidade, são fatores que generalizam a violência.

Muitos casos de violência doméstica encontram-se associados ao consumo de álcool e 
drogas, pois seu consumo pode tornar a pessoa mais irritável e agressiva 
especialmente nas crises de abstinência. Nesses casos o agressor pode apresentar 
inclusive um comportamento absolutamente normal e até mesmo "amável" enquanto 
sóbrio, o que pode dificultar a decisão da parceiro em denunciá-lo.

Porem não podemos considerar somente o alcool e as drogas como fator associatico a 
violencia domestica, temos que considerar tambem todo o contexto social e cultural 
em que esta pessoa vive. Por ex.. o agressor que sempre em sua infancia presenciou as 
constantes agressões do pai a sua mãe, ele passa a considerar esta atitude como real e 
corriqueira.
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Á quem afirme que em geral os homens que batem nas mulheres o fazem entre quatro 
paredes, para que não sejam vistos por parentes, amigos, familiares e colegas do 
trabalho. A cultura popular tanto propõe a proteção das mulheres (em mulher não se 
bate nem com uma flor) como estimula a agressão contra as mulheres (mulher gosta de 
apanhar) chegando a aceitar o homicídio destas em casos de adultério, em defesa da 
honra. Outra suposição é que a maioria dos casos de violência doméstica são classes 
financeiras mais baixas, a classe média e a alta também tem casos, mas as mulheres 
denunciam menos por vergonha e medo de se exporem e a sua família.

Como resposta imediata, além do atendimento adequado à vítimas de violência tanto 
nos aspectos físicos como psicossociais, urge reconhecer a demanda nos termos 
epidemiológicos que se apresenta. Com essa intenção vem se estabelecendo no Brasil. 
O sistema de notificação de notificação/investigação individual da violência 
doméstica, sexual e/ou outras violências através das secretarias estaduais e municipais 
de saúde após promulgação da lei nº 10778, de 24 de novembro de 2003 que 
estabeleceu a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência 
contra a mulher que for atendida em serviços de saúde públicos ou privados.

Além das dificuldades de produzir informações fidedignas da amplitude desses 
agravos face a natureza burocrática dos sistemas de informação e cultura de omitir tais 
agravos vergonha ou descrédito nas instituições públicas por parte das vítimas a 
complexidade do aparelho de Estado ou setores da administração publica onde se 
insere essa assistência resulta tanto na assistência inadequada a estas como no controle 
social do fenômeno violência ou seja a prevenção destas ocorrências e punição do 
agressores.

Para se ter uma idéia da complexidade do fenômeno basta examinarmos a dimensão da 
rede de instituições envolvidas as Unidades de Saúde do SUS (Pronto Atendimento, 
Setores de Emergência e da Assistência Hospitalar; Serviços de Saúde Mental) o 
CRAS Centro de Referência de Assistência Social do SUAS – (Sistema Único de 
Assistência Social); o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão responsável em 
fiscalizar se os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o 
Conselho Municipal do Menor e da Criança que administra o Fundo para Infância e 
Adolescência, a Secretarias de governo (Secretarias de Ação Social, da Mulher, etc), 
Delegacia da Mulher, Vara de Família e Juizado de Menores etc. A noção rede de 
serviços propõem a integração dessas instituições contudo as modificações 
institucionais envolvem determinações de natureza política e cultural ainda 
inteiramente compreendidas ou controláveis.

OS NÚMEROS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

As mulheres ainda apanham dos homens. Na contramão das diversas 
conquistas efetivas das mulheres, especialmente no âmbito do mercado de trabalho, e 
de todos os discursos de que o machismo faz parte do passado e de que há igualdade 
entre homens e mulheres, as estatísticas mostram que o sexo feminino continua a ser 
tratado com preconceito e de maneira desrespeitosa, para dizer o mínimo.
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De acordo com uma pesquisa de 2000, da Comission on the Status of Women da ONU, 
no mundo, de cada três mulheres, pelo menos uma já foi espancada ou violentada 
sexualmente. O dado nos faz refletir que não são apenas as mulheres de baixa renda – 
financeiramente dependentes do marido ou companheiro – que sofrem violência 
doméstica.

Em 2001, a Fundação Perseu Abramo mostrou que: 
- uma em cada cinco brasileiras já foi agredida por um homem e 
- pelo menos 6,8 milhões de mulheres, no Brasil, já foram espancadas pelo menos 
uma vez, sendo que, no mínimo, 2,1 milhões de mulheres são espancadas por ano 
– ou uma a cada 15 segundos! 

A Pesquisa sobre Violência Doméstica Contra a Mulher, realizada pelo 
DataSenado, em 2007, acrescenta que: 
- para 35% das mulheres agredidas no Brasil, a violência doméstica começa por 
volta dos 19 anos; 
- ao menos para 28% delas, os atos de agressão se repetem e 
- as causas da violência doméstica normalmente estão associadas a ciúme e 
embriaguez 

Das mais de 20 mil denúncias feitas à Central de Atendimento à Mulher (Ligue 
180), em julho de 2007: 
- 73% se referiam à violência praticada pelo marido; 
- 59% alegaram sofrer agressões diárias; 
- 70% sentem correr risco de espancamento ou morte e 
- 57% afirmaram que os agressores faziam uso de entorpecentes. 
O número de denúncias, pedidos de informação e relatos de violência à Central de 
Atendimento à Mulher saltou de 204 mil para 269 mil entre 2007 e 2008, um aumento 
de 32%. Na avaliação da ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 
Nilcéa Freire, a divulgação da Lei Maria da Penha foi a principal responsável pelo 
crescimento das notificações.

“A sociedade ficou mais atenta depois da Lei Maria da Penha. Esse é, inclusive um dos 
maiores benefícios da lei: ter provocado essa discussão. 
De acordo com o levantamento da secretaria, a busca por informações específicas 
sobre a lei aumentou 245%. Em 2008 foram registrados 117,5 mil atendimentos contra 
9 mil no ano anterior.
Em 2009, uma das ações prioritárias da secretaria, segundo Nilcéa Freire, será criação 
de um serviço na Central 180 para interligar as informações dos abrigos que recebem 
mulheres vítimas de violência. “Será uma central de abrigamento, que vai receber as 
demandas por telefone e distribuir entre os abrigos. Algumas vezes, por exemplo, as 
mulheres nem podem permanecer no estado em que o agressor vive, é um risco para 
ela e até para o abrigo”, apontou.
Outra prioridade da secretaria para este ano é articular com o governo o envio ao 
Congresso Nacional de uma Proposta de Emenda à Constituição para suprimir o 
parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, que veta direitos à categoria de 
trabalhadoras e trabalhadores domésticos, entre eles o direito obrigatório ao Fundo de 
Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS) e a regulamentação de horas da jornada de 
trabalho.
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EUTANÁSIA E DIREITO PENAL

                     Maura Roberti (in memoriam),   
                     Advogada Criminalista; Mestre e  
                     Doutora em Direito Penal pela 
                     Pontifícia Universidade Católica – 
                                    PUC SP; Professora de Direito Penal, 
                                                                       Biodireito e Coordenadora do Curso de 
                     Direito na Universidade Paulista – 
                     U N I P ,  C a m p u s  S o r o c a b a ;  
                             Coordenadora da Escola Superior de 
                                           Advocacia da 24ª Subseção da OAB – 
                                                                       Sorocaba.

Introdução

A rápida abordagem sobre este tema tem por objetivo fazer indagações sobre 
o “direito à vida” e o “direito à morte”, sobre a “quantidade” de vida contraposta à 
“qualidade” desta.

Oportuno salientar que os questionamentos aqui levantados servirão apenas 
para que todos possamos refletir sobre este polêmico assunto.

Conceitos

Antes de serem feitas as ponderações a respeito do tema proposto, 
imprescindível se faz a conceituação da palavra “eutanásia”, bem como diferenciá-la 
de outras que, aparentemente, lhe são semelhantes.

Eutanásia vem do grego, significando "boa morte" ou "morte apropriada". O 
termo é de Francis Bacon que, em 1623, em sua obra "Historia vitae et mortis", a 
definiu como sendo o "tratamento adequado as doenças incuráveis".

Ao longo da história o termo “eutanásia” foi modificando de significação, 
sendo certo que hoje, eutanásia vem a ser a prática pela qual se procura abreviar, sem 
sofrimento ou dor, a vida de pessoas que sofrem de doenças incuráveis.

Diversas são as expressões utilizadas como sinônimas de “eutanásia”, 
podendo ser citadas “boa morte”, “suicídio assistido”, “eutanásia ativa”. 

O antônimo de eutanásia é “distanásia” que, por sua vez, vem a ser a utilização 
dos meios adequados para tratar uma pessoa que está morrendo.

Também de origem grega, onde o prefixo “dis” tem o significado de 
"afastamento", e para alguns a distanásia significa prolongamento exagerado da morte 
de um paciente ou, até mesmo, pode ser empregado como sinônimo de tratamento 
inútil.
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Escrevendo sobre o assunto, Léo Pessini, vice-diretor Geral das Faculdades 
Integradas São Camilo, afirma que a distanásia “é uma atitude médica que, visando 
salvar a vida do paciente terminal, submete-o a grande sofrimento. Nesta conduta não 
se prolonga a vida propriamente dita, mas o processo de morrer”.

Importante, ainda, conceituarmos o termo “ortotanásia”, que significa "morte 
no seu tempo certo"; como o prefixo grego “orto” significa "correto", ortotanásia tem 
o sentido de morte "no seu tempo", sem abreviação nem prolongamentos 
desproporcionados do processo de morrer; ressalte-se, por oportuno, que também é 
conhecida como eutanásia passiva.

A medicina e a eutanásia

Diversos são os objetivos da medicina; porém, dentro do tema ora estudado, 
poderíamos dizer que de há muito este ramo científico busca a cura da doença, bem 
como o alívio do sofrimento do paciente que se encontra em estado terminal.

Aliviar a dor e o sofrimento causados pela doença, precipuamente em se 
tratando de alguém que sabemos irá morrer, não é tarefa fácil; ao contrário, é 
espinhosa e árdua. 

Por mais avançada que esteja a tecnologia, a dor em todas as suas formas é algo que a 
medicina ainda não conseguiu extinguir do processo dos que estão morrendo.

Parece estranho falarmos em processo da morte e pacientes em estado 
terminal; mas não só os médicos, através de diagnósticos científicos, sabem quando o 
paciente não mais tem chances de viver, como também o ser humano sabe quando vai 
morrer em razão de convicções internas.

Diante desta afirmativa feita, certo é que à pessoa que está morrendo deverá 
ser dada toda a garantia possível de que receberá tratamento adequado, livrando-a, na 
medida do possível, da dor, bem como dando a ela a possibilidade de valer-se da 
tecnologia existente para prolongar-lhe a vida.

A ética médica e a eutanásia

Baseada em valores humanitários, a ética médica visa à prolongação da vida, 
em seu máximo possível.

A tradição médica sempre foi no sentido de resistir à eutanásia, por entender 
que a morte representa derrota frente à luta que até então foi travada.

A Associação Mundial de Medicina, desde 1987, na Declaração de Madrid, 
considera a eutanásia como sendo um procedimento eticamente inadequado.

O que se observava no revogado Código de Ética Médica de 1988, ao abordar 
os direitos do paciente terminal, era um profundo respeito, e até mesmo uma salutar 
reverência pela vida humana.
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Se, por um lado, esta valorização da vida é digna de elogios e até mesmo da certeza de 
que todos estaremos a salvo nas mãos destes conscenciosos profissionais, por outro, a 
excessiva preocupação com a máxima prolongação da quantidade de vida biológica 
deve afastar a preocupação com a questão da qualidade da vida?

Sob esta indagação menciono nesta oportunidade o novo Código de Ética 
Médica, Lei nº xxx, em vigor desde abril p.passado que atualiza regras e princípios que 
o profissional deve obedecer no exercício da profissão, pois no artigo 41 desta 
“Constituição” dos Médicos, ao disciplinar a relação médico- pacientes/familiares, 
veda terminantemente a abreviação da vida do paciente, ainda que a pedido deste ou 
de seu representante legal; porém, em seu parágrafo único estabelece que: 

• Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico 
oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem 
empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou 
obstinadas, levando sempre em consideração a vontade 
expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu 
representante legal.

No texto legal observamos que o médico deverá respeitar a decisão dos 
pacientes terminais, que não quiserem fazer procedimentos desnecessários para 
prolongar a vida.

Assim, a pacientes sem perspectiva de cura e que façam a opção pelo não 
prolongamento desnecessário da vida, o Novo Código sugere o cuidado paliativo, 
quando então o médico deverá prescrever medicamentos ao paciente que reduzam sua 
dor, bem como dar orientações psicológicas, emocionais, sociais ao doente e à família 
dele, garantindo uma “morte digna” ao paciente.

Importante ressaltar que desde 2006, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 
autoriza a ortotanásia- que diferentemente da eutanásia não prevê a interrupção da 
vida do paciente, mas estabelece uma série de preocupações, como a utilização dos 
cuidados paliativos.

Países que admitem a prática da eutanásia

No mundo, apenas três países permitem a prática da eutanásia, sem considerá-
la crime, a saber, Estados Unidos da América, Holanda e Colômbia.

Nos Estados Unidos, Oregon é o único Estado que permite a eutanásia. Em 
1994 foi elaborado um plebiscito, no qual a prática da eutanásia foi aprovada, sendo 
certo que somente em 1996 é que houve sua regulamentação.

A lei de Oregon que permite a eutanásia autoriza o médico a receitar uma dose letal de 
drogas, a pedido do paciente, cuja expectativa de vida seja inferior a seis meses; 
porém, em hipótese nenhuma, o médico poderá ministrar a droga ao paciente.
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Oportuno registrar que, conforme publicado no jornal “Correio do Povo” circulado no 
dia 27 de setembro de 1996, p.12, nos Territórios do Norte da Austrália esteve em 
vigor, de 1º de julho de 1996 a 24 de março de 1997, a primeira lei que autorizou a 
eutanásia ativa, que recebeu a denominação de “Lei dos Direitos dos Pacientes 
Terminais”.
A lei foi derrubada por uma pequena diferença de votos (38 a 34), apesar das pesquisas 
de opinião referir que 74% dos australianos serem contra esta revogação. 

Esta lei estabelecia inúmeros critérios e precauções até permitir a realização 
do procedimento. Estas medidas, na prática, inibiam as solicitações intempestivas ou 
sem base em evidências clinicamente comprováveis. Isto foi possível de ser 
comprovado no primeiro paciente a obter autorização, Robert Dent, que morreu em 
22/09/96.

A Constituição Federal e a eutanásia

Em linhas gerais podemos afirmar que a todos é assegurado o direito à vida, o 
que de fato é consagrado em nosso ordenamento jurídico, pois ele é o fundamental 
alicerce de qualquer prerrogativa jurídica da pessoa, razão pela qual o Estado protege 
a vida humana, desde a concepção até a morte.

Previsto na Constituição Federal, artigo 5º, “caput”, a principal característica 
do direito à vida vem a ser sua indisponibilidade.

A vida, dom divino que é, há que ser preservada em toda e qualquer 
circunstância, sendo inconcebível sua eliminação quer pelo homem, quer pelo Estado.

Apesar desta afirmativa, em algumas circunstâncias, o próprio Estado 
permite que o cidadão, legitimamente, pratique condutas que venham a retirar a vida 
de outrem, como por exemplo, Estado de Necessidade, Legítima Defesa, Aborto 
Legal.

Assim, o direito à vida não pode ser visto isoladamente dentro de nosso 
ordenamento jurídico, que possui diversos princípios norteadores, como o da 
dignidade da pessoa humana, a proibição de tratamentos desumanos ou degradantes, 
dentre outros.

Assim, poderia a agonia física e moral, aliada à certeza da morte diante da 
impossibilidade da cura da doença a que esteja uma pessoa acometida, como por 
exemplo a AIDS, o câncer, ser mais uma hipótese de permissibilidade de retirada da 
vida, com o único objetivo de abreviar os padecimentos por ela sofrido?

Na verdade, a questão que se coloca em discussão quando o assunto eutanásia 
é abordado, vem a ser justamente a disponibilidade da vida humana.

Assim, ainda que sejam assegurados à pessoa acometida de incurável 
doença ou de sofrimentos atrozes, todos os direitos e garantias de um resto de vida, 
será que esta pessoa teria o “direito de morrer” por sua solicitação?
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A Eutanásia e a legislação penal brasileira

Em uma pequena retrospectiva histórica, chegamos à certeza de que nosso 
ordenamento jurídico nunca regulamentou a prática da eutanásia. 

Na verdade, a legislação no Brasil sempre se preocupou com o suicídio, não com a 
conduta do suicida, mas sim daquele que de uma forma ou de outra leva terceira pessoa 
a suprimir a própria vida.

O suicídio é um fenômeno social, que vem desafiar os que se dedicam ao seu 
estudo. Toda a legislação do mundo, com maior ou menor enfoque, aborda a hipótese 
da instigação, do induzimento e do auxílio ao suicídio.

O Código Criminal do Império do Brasil (1830), ao disciplinar os crimes 
contra a segurança da pessoa e vida, punia o auxílio ao suicídio, com pena de prisão 
por dois a seis anos, ao estabelecer em seu artigo 196 “Ajudar alguém a suicidar-se, ou 
fornecer-lhe meios para esse fim com conhecimento de causa”. Importante observar 
que, já àquela época, a legislação não previa a incriminação do suicídio ou da tentativa 
deste.

Nosso Código Penal de 1890, por sua vez, no artigo 299 determinava a 
cominação de pena de prisão celular por dois a seis anos, para a pessoa induzisse ou 
ajudasse moral ou materialmente alguém a suicidar-se. A exemplo do que é hoje, estas 
condutas não eram consideradas como crime sem a efetiva morte do induzido ou 
instigado.

O Código Penal em vigor, que é de 1940, manteve basicamente as disposições 
da lei anterior, sendo que em seu artigo 122 estabelece a seguinte disposição:

Induzimento, instigação ou auxílio au suicídio
Art. 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-
lhe auxílio para que o faça:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, se o suicídio se 
consuma; ou reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, se da 
tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave.

As penas acima mencionadas serão duplicadas se o crime for praticado por 
motivo egoístico, ou na hipótese da vítima ser menor ou ter, por qualquer causa, a sua 
capacidade de resistência diminuída.

Por ser esta a legislação em vigor, importante fazermos algumas 
considerações a respeito de cada uma das condutas deste tipo penal, vale dizer, o 
induzimento, a instigação, deixando-se para destacar o auxílio ao suicídio em um 
tópico à parte, por estar diretamente relacionado com a eutanásia.

Nelson Hungria nos ensinava que o induzimento, pressupõe a iniciativa na 
formação da vontade de outrem, enquanto a instigação pode ter um caráter secundário 
ou acessório, representando um estímulo à idéia preexistente do suicídio. Auxiliar, 
por sua vez, é prestar assistência material, é facilitar a execução de um ato.
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Pois bem, continuando no pequeno enfoque histórico ora abordado, em 1969, houve 
uma tentativa de reforma do Código Penal, sendo certo que a legislação que então foi 
aprovada pelo Congresso, não chegou a entrar em vigor.

O Código Penal de 1969 pretendia introduzir a figura de um delito que nossa 
legislação nunca havia abordado: a provocação indireta ao suicídio, que se 
configuraria na hipótese de o agente “desumana e reiteradamente inflige maus tratos a 
alguém, sob sua autoridade ou dependência, levando-o, em razão disso, à prática do 
suicídio” (art.122, parágrafo 3º).

Desta forma, o que se observa dentro deste contexto é a obstinada 
punibilidade da participação no suicídio alheio.

O auxílio ao suicídio como conduta típica e a eutanásia

Há crime de auxílio ao suicídio quando o agente presta à pessoa que quer 
eliminar a própria vida, ajuda material para que se mate, seja com o fornecimento dos 
meios, seja facilitando de outro modo a execução.

Nesta conduta, o agente tem uma atividade secundária ou acessória, posto que 
não participa da execução ou consumação da morte.

Pois bem, hoje, pelo ordenamento penal em vigor, a vida é, conforme já 
afirmado, um direito inalienável, significando que o consentimento da pessoa, 
permitindo à alguém que disponha da sua vida, não é válido. 

Por outro lado, porém, o fato de o suicídio em si, mais precisamente a 
tentativa do suicídio, não ser considerado crime, poderia ser feita a afirmativa de que o 
suicídio é um indiferente para o direito?

Pressupondo-se que sim, até porque a tipificação do suicídio seria inócua por 
ser a pena inútil quando este ato é consumado, desnecessária na hipótese de tentativa 
deste ato posto que a pessoa necessitaria de um tratamento psicológico e não de uma 
reprimenda penal.

É bem verdade que o suicídio ofende os ideais religiosos e, por que não 
dizer os morais. Mas, juridicamente, o suicídio ou sua tentativa, são condutas 
lícitas, posto não serem proibidas.

Diante destas premissas, seria correto afirmarmos que, “contrario sensu”, a vida é 
um bem disponível se suprimida espontânea e voluntariamente, por pessoa com 
capacidade de entender e discernir?

Em sendo positiva a resposta, por que então tipificarmos a conduta daquele 
que auxilia alguém que, não tendo mais condições físicas, em razão de sofrimento 
inestimável ou por estar desenganada, pretende de forma livre, consciente, voluntária 
e espontânea, suprimir a própria vida?
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A Eutanásia na reforma do Código Penal Brasileiro

A atual legislação penal não faz qualquer tipo de menção a respeito da 
eutanásia.

Em 1984, o Anteprojeto de Reforma da Parte Especial, disciplinou a eutanásia, ao 
isentar de pena “o médico que, com o consentimento da vítima, ou, na sua 
impossibilidade, de ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, para eliminar-lhe o 
sofrimento, antecipa morte iminente e inevitável, atestada por outro médico” (art. 121, 
parágrafo 3º); porém, houve a reforma da Parte Geral da atual legislação penal, sem 
que a reforma da Parte Especial chegasse a ser realizada.

Hoje, em tramitação perante o Congresso Nacional, o Projeto de reforma do 
Código Penal, disciplina a eutanásia, da seguinte forma:

DOS CRIMES CONTRA A VIDA
HOMICÍDIO
Art. 121 ......

EUTANÁSIA
Parágrafo 3º. Se o autor do crime agiu por compaixão, a 
pedido da vítima, imputável e maior, para abreviar-lhe 
sofrimento físico insuportável, em razão de doença grave:
Pena – reclusão, de três a seis anos

Verifica-se, desta forma, que se aprovada a reforma proposta, a eutanásia 
passará a configurar uma causa de diminuição da pena do homicídio.

Importante salientar que, à ortotanásia, o projeto de reforma do Código Penal 
atribuiu uma causa de exclusão da antijuridicidade, ao determinar que “não constitui 
crime deixar de manter a vida de alguém por meio artificial, desde que a morte 
iminente e inevitável seja atestada por dois médicos e haja consentimento do paciente 
ou de familiares” (art. 121, parágrafo 4º).

Prós e contra a eutanásia

Muito embora a história da eutanásia se confunda com a própria existência da 
humanidade, nunca se encontrou uma fórmula interpretativa conciliatória sobre o 
tema junto à comunidade jurídica, filosófica ou mesmo médica. 

Os que são a favor da prática da eutanásia, sem levarmos em consideração os 
segmentos da comunidade acima mencionados, afirmam que a vida só vale a pena 
com dignidade.

Esta corrente, segundo Rogério Marinho Leite Chaves, respeitável advogado 
em Brasília, afirma que, na medicina, existem quadros clínicos irreversíveis onde o 
paciente, muitas vezes passando por terríveis dores e sofrimentos, almeja a 
antecipação da morte como forma de se livrar do padecimento que se torna o viver. 
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A antecipação da morte não só atenderia aos interesses do paciente de morrer com 
dignidade, como daria efetividade ao princípio da autodeterminação da pessoa em 
decidir sobre sua própria morte.
A corrente contrária, temerosa com os abusos e com finalidades escusas, afirmam que 
a eutanásia poderia dar ensejo a comercialização da saúde, onde de forma propositada 
negar-se-iam procedimentos que dariam ao portador de moléstia grave e incurável, 
um resto de vida digna. Argumenta também com o dever do Estado a que acima já nos 
referimos, onde este tem que preservar a todo custo a vida humana; invocam, 
igualmente, a ética médica, que, segundo o juramento hipocrático, deve o médico 
assistir o paciente, fornecendo-lhe todo e qualquer meio necessário à sua subsistência.

Conclusão
Na expectativa de ter cumprido com o objetivo proposto inicialmente, certo é 

que a eutanásia, questão polêmica e complexa, está longe de encontrar um consenso.
Certamente em todo o mundo e por muitos e muitos anos este assunto será 

objeto de discussão, para que os limites da eutanásia possam ser delineados e 
definidos, a fim de ser ou não admitida como prática de suavização do sofrimento. 
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ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
COMENTÁRIOS DO ECA SOBRE A LEI N° 11.829/08

                     Mauric io  Januzz i  Santos ,        
                                            Advogado; Mestre em Filosofia do  
                                      Direito e do Estado pela PUC SP; 
                                      Especialista em Direito Penal pela 
                     Escola Superior do Ministério 
                              Público do Estado de São Paulo; 
                        Professor Universitário da UNIP 
                                               SP, UMC SP e PUC SP; Presidente 
                         da 93ª Subseção de Pinheiros e 
                       Vice-Presidente da Comissão de  
                                           Assistência Judiciária e Palestrante 
                     do Departamento de Cultura e 
                                                                       Eventos da OAB SP.

Publicada no Diário oficial de 26 de novembro de 2008, a Lei 11.829 alterou a 
redação sobre os artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente e criou 
tipos penais nos artigos 241 – A, 241 – B, 241 – C e 241- D, além de acabar com as 
interpretações que existiam até então sobre pornografia e cena de sexo explicito, vez 
que o artigo 241 – E, estabeleceu o seu conceito.

A nova redação dos artigos 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
representou uma verdadeira novatio legis in pejus, na medida em que recrudesceu a 
reprimenda penal nos crimes que tutelam a integridade moral da criança e do 
adolescente, aumentado significativamente as penas cominadas nos tipos penais, 
dando claramente o tom do legislador sobre a intolerância destas práticas ilícitas, 
visando o combate dos chamados pedófilos e dos crimes de pedofilia.

Os artigos 241- A, 241 – B, 241 – C e 241 – D do ECA, por outro lado,  são 
novos tipos penais que visam coibir as práticas de pedofilia na internet, sua divulgação 
e o chamado comércio virtual sexual que é alimentado por esta prática. O fenômeno 
moderno das chamadas Lan House, do amplo acesso da população ao computador e a 
internet, fez aparecer um novo tipo de criminoso que pratica o crime utilizando-se 
destes meios eletrônicos virtuais, o ciber crimes.

O combate desta nova modalidade de crime exige uma polícia mais preparada 
para investigar crimes desta natureza, os chamados ciber cops. A investigação exige 
monitoramento constante da rede mundial de computadores, e, em especial de 
denúncias dos internautas sobre páginas ou conteúdos proibidos que circulam na 
internet.

O objetivo da Lei 11.829/08 foi combater de forma eficaz à produção, venda e 
distribuição de pornografia infantil e de criminalizar a aquisição e posse de material 
com conteúdo pornográfico infantil. 

Passemos então  a análise dos tipos penais desta lei. Os artigos 240 e 241 da 
o

Lei n  8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 240.  Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer 
meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
o§ 1  Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de 

qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas 
cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. 

o
§ 2  Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime: 
I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la; 
II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; 

ou 
III – prevalecendo-se de relações de parentesco consangüíneo ou afim até o 

terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da 
vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou 
com seu consentimento.” 

A objetiva jurídica deste tipo penal é a tutela da integridade moral da criança e 
do adolescente. O sujeito ativo é o produtor, diretor, fotografo, cameraman ou 
qualquer outra pessoa que realiza o registro, sendo admitida a participação. O sujeito 
passivo é sempre a criança ou o adolescente envolvidos.

A conduta descrita no tipo penal é de ação múltipla, isto é, prevê vários verbos 
núcleos do tipo, configurando o crime desde que o agente realize pratica de uma ou 
mais de uma ação, porém punindo-se apenas uma delas, conforme disposição do 
princípio da alternatividade.
Os elementos normativos do tipo são: cena de sexo explícito ou pornográfica. 
Pornografia nada mais é do que a representação, por quaisquer meios, de cenas ou 
objetos destinados a serem representados a um público, com exposição de práticas 
sexuais diversas, com o objetivo de instigar a libido. Sexo explícito é aquele em que a 
conjunção carnal ou a pratica de ato libidinoso e exposta ao público.
O tipo objetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar uma das 
condutas previstas no tipo penal incriminador.
O crime se consuma com a pratica de apenas um das condutas previstas no tipo penal, 
sendo admitida a tentativa apenas na hipótese de, por exemplo, flagrante policial 
quando do início das filmagens.
As condutas previstas no § 1° são equiparadas as do caput do artigo, isto é, o verbos 
núcleos do tipo: agenciar, recrutar, coagir, de qualquer modo intermediar e 
contracenar em cenas de sexo explicito ou pornográfica, envolvendo criança e 
adolescente, são tipos penais assim como os do caput..

Verifica-se que o legislador em algumas das condutas do §1° do referido artigo 
(agenciar, recrutar e coagir) decidiu por punir o chamado ato preparatório antecedente 
ao ato de produção, tornando-as condutas típicas. Exceção feita na conduta de 
contracenar.
O § 2° do artigo citado, estabelece as causas de aumento de pena, são elas: Exercício 
de Cargo ou Função Pública. Segundo o artigo 3° da Lei 8.112/90 cargo público é o 
conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que 
sevem ser cometidas a um servidor, criados por Lei, com denominação própria. 

136



Já Função pública, possui um conceito residual do acima descrito, ou seja, é atividade 
relacionada ao cargo ou emprego, mas podendo ser exercida sem os dois, como por 
exemplo o de mesário na eleição ou jurado no Tribunal do Júri.

Também são causas de aumento de penas, as relações Domesticas, de coabitação ou de 
hospitalidade. Mas uma vez o legislador entendeu que deveria punir mais severamente 
tais relações pessoais e de intimidade. O ambiente doméstico que é estabelecido por 
integrantes da mesma família: ascende, descendente, irmão,  cônjuge ou 
companheiro, também abrange a hospitalidade (visitante) e a coabitação (habitação 
coletiva: hotel, pensão, cortiço,etc.).
Também se pune com maior rigor a conduta do infrator que se prevalece da 
proximidade com a criança ou que exerça autoridade sobre ela e o adolescente, tais 
como: os tios e sobrinhos (os graus de parentesco até o terceiro grau), o exercício da 
função de tutor ou curador, de professor, de empregador e etc.
O tipo penal previsto no  “Art. 241, dispõe que: Vender ou expor à venda fotografia, 
vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança ou adolescente:

 Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.” 
A conduta típica do crime é vender ou expor a venda, vídeo ou outro registro que 
contenha cena de sexo explicito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. 
Vender é o ato de transferir a propriedade mediante a cobrança de um preço. Expor à 
venda significa exibir, mostrar. O escambo, é considerado como venda e  também 
envolve esta modalidade.
O objeto jurídico é a tutela penal da integridade moral da criança e do adolescente. O 
sujeito ativo pode ser qualquer pessoa (crime comum). O sujeito passivo é a criança ou 
o adolescente. O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de vender 
ou expor à venda.
A consumação se dá com a efetiva venda ou com a exposição a venda, sendo admitida 
a tentativa. 
Ainda no sentido de coibir as práticas lascivas com crianças ou adolescentes, a Lei 
11.829/08 criou novos tipos penais. Na verdade foi com a edição desta lei que se 
começou a falar em crimes de pedofilia propriamente ditos, posto que até o advento da 
lei, estes eram considerados inexistentes sob o ponto de vista do nosso ordenamento 
jurídico. 
Nesse sentido, podemos dizer que a Lei 11.829/08 foi a responsável pela introdução na 

o
legislação brasileira do conceito do crime de Pedofilia. O  artigo 2  , da Lei 11.829/08 

o
alterou a Lei n  8.069, de 13 de julho de 1990, passando a mesma a vigorar acrescida 
dos seguintes artigos: 241-A, 241-B, 241-C, 241-D e 241-E. 
Passemos então a análise dos tipos penais (novatio legis in pejus):
Diz o “Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou 
divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou 
telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 

o§ 1  Nas mesmas penas incorre quem: 
I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas 

ou imagens de que trata o caput deste artigo; 
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II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às 
fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo.

o o
 § 2  As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1  deste artigo são puníveis 

quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, 
deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo.

Mas um vez o legislador se preocupou com a rede mundial de computadores e 
com a facilidade de cometimento do crime utilizando-se dos meios eletrônicos. A 
conduta delituosa este em oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, 
publicar ou divulgar fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo 
explicito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente.
Transmitir significa enviar ou encaminhar, muito utilizado com as mensagens de e-
mail, por isso mesmo que o legislador entendeu que o meio para a prática do crime é 
livre, posto que abrange o sistema de telemática (que é o conjunto  de tecnologias da 
informação e da comunicação resultante da junção entre recursos de 
telecomunicações – telefonia, satélite, cabo, fibras ópticas e etc) e informática ( que é 
o conjunto de conhecimentos e técnicas ligadas ao tratamento racional e automático 
de informação, que é associado à utilização de computadores e respectivos programas 
– sites de internet).
O aparelho celular e a câmara digital, deste que utilizados para extrair imagens 
pornográficas ou de sexo explícito com crianças e adolescentes também são meios 
hábeis da prática deste crime.

O dolo do crime, ou seja, seu tipo subjetivo, é a vontade livre e consciente de oferecer, 
trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar. Na modalidade 
transmitir a conduta é permanente, permanecendo a consumação enquanto houver a 
conduta. Nas demais condutas o crime é instantâneo. Nestes casos quando o crime é 
instantâneo admite-se a tentativa.
O § 1° inova ao trazer as condutas equiparadas, punindo a conduta da pessoa física que 
assegura os meios para o armazenamento das cenas ou imagens, como por exemplo 
abrigando as fotografias em um site (site de relacionamento tais como ORKUT, 
FACEBOOK e outros, onde é possível inserir fotos).  A outra figura típica equiparada 
permite a punição de pessoa física representante do site que dá acesso por rede de 
computadores as fotos, cenas ou imagens.
As figuras equiparadas são crimes de perigo, consumando-se com a simples garantia 
do meio, isto é, assegurando o armazenamento ou facilitando o acesso para a inserção 
da imagem. Basta disponibilizar ambos, independentemente de que terceiros tenham 
efetivamente acessado as imagens pra que esteja consumado o crime. Por este motivo 
a tentativa é admitida.

Nas figuras equiparadas entendemos presente um nova causa de extinção da 
punibilidade. Isto porque, descoberta a permissão pelo site de relacionamento, por 
exemplo, a autoridade encarregada da investigação oficiará ao representante legal do 
site de relacionamento para que, no prazo de cinco dias, retire do ar tal conteúdo. 
Muito embora o crime já esteja consumado, quis o legislador oferecer uma 
oportunidade de retratação pelo representante legal do site.
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Criou-se assim, um condição objetiva de punibilidade, ao exigir como condição de 
punição, a omissão do responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente 
notificado que deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito.      
 Também se pune  a conduta do infrator que armazena ou guarda material pornográfico 
envolvendo criança ou adolescente.
Narar o “ Art. 241-B. que  Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, 
fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
o

 § 1  A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o 
material a que se refere o caput deste artigo.

o § 2  Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de 
comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos 
arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por:

 I – agente público no exercício de suas funções;
 II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas 

finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de 
notícia dos crimes referidos neste parágrafo;

 III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou 
serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material 
relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder 
Judiciário.

o o
 § 3  As pessoas referidas no § 2  deste artigo deverão manter sob sigilo o 

material ilícito referido.

A objetividade jurídica, os sujeitos ativo e passivo, são os mesmos da conduta anterior. 
Já o tipo objetivo consiste em adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, 
fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
Não se trata de crime de bagatela a disposição contida no § 1° do artigo, pois não 
tornou atípica a posse de pequena quantidade. O § 1° é apenas causa de diminuição de 
pena de 1/3 a 2/3, ao nosso ver que contraria o objetivo da Lei, e por isso, em nossa 
opinião deveria ter sido suprimida.

A vontade livre e consciente de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, 
fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explicito ou 
pornográfica envolvendo criança ou adolescente, caracteriza a necessidade da 
existência do Dolo, para configurar o tipo penal, dolo este que pode até ser na sua 
forma eventual. Não sendo prevista a forma culposa.

A consumação se dá com a aquisição, posse ou armazenamento, sendo admitida a 
tentativa.
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O § 2° prevê hipóteses de excludentes de tipicidade, posto que menciona que não há 
crime se o agente (público no exercício de suas funções – Delegado, Investigador, 
Membros do Ministério Público e etc e privado – ONGS legalmente constituídas que 
tem como finalidade o encaminhamento de notítias criminis referidas neste parágrafo 
e Representantes Legais de provedores de acesso a internet) possui ou armazena o 
registro com a finalidade de comunicar a ocorrência dos crimes previstos nos artigos 
240, 241, 241 – A e 241 – C) as autoridades competentes. Tais pessoas mencionadas 
tem o dever de manter sigilo sobre os fatos.

O exemplo seria do responsável legal do provedor da internet que esta de posse das 
fotos ou vídeos, para entregar à autoridade policial para configurar a materialidade dos 
crimes previstos neste capitulo.

Continuando, a montagem de foto pornográfica de criança ou adolescente também é 
crime previsto nesta Lei.

Reza o “Art. 241-C.  Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo 
explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de 
fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual:

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, 
distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o 
material produzido na forma do caput deste artigo.

Muito embora possa ocorrer o chamado erro de tipo, quando o criminoso possa 
imaginar que a fotografia pertence a pessoa maior de  18 (dezoito) anos, a pratica  de 
manipulação ou simulação da participação de criança ou adolescente em cena de sexo 
explicito também é considerada crime.

Os recursos visuais tais como os de photoshop, que é de acesso público através de 
programas de computador que são baixados pela internet, permite a alteração de 
imagens, inserindo nelas elementos não existentes, fazendo montagens, dando a 
entender que determinadas pessoas estariam praticando cenas de sexo explicito ou 
pornográfica com crianças ou adolescentes.Isso poderia ocorrer e a legislação não 
previu isso. 

Para sanar a lacuna da lei, criou-se esta novatio legis incriminadora, em que se pune a 
montagem de imagem envolvendo criança ou adolescente em cena de sexo explicito 
ou pornográfica.

A objetividade jurídica e os sujeitos do crime são os mesmos dos tipos penais 
anteriores. O tipo objetivo incrimina o produtor da representação visual que falsificou 
a fotografia (adulteração), construiu a fotografia (montagem) ou alterou a fotografia 
(montagem).
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Se a falsificação for grosseira, sendo percebida facilmente, têm-se entendido que 
mesmo assim se configura o crime, pelo atingimento da integridade moral e psíquica 
da criança ou adolescente.  Porém, não concordamos com esta posição da doutrina.

O crime só pode ser consumado em sua forma dolosa, sendo admitida a tentativa, 
quando há, por exemplo, o flagrante policial no ato do agente que inicia a adulteração e 
é surpreendido pela autoridade policial.

O parágrafo único traz a figura equiparada do chamado pedófilo da internet que 
vasculha os mais variados sites com conteúdo de pedofilia infantil, fotos, vídeos ou 
registros que contenham montagens de imagens de criança e adolescente. Frise-se que 
se a imagem não for verdadeira, o crime tipificado será do artigo 241 – B.

O assédio à criança e ao adolescente também é outra conduta tratada pela legislação 
11.829/08, ao prever o tipo penal seguinte: 

“ Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de 
comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:

 Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
 Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
 I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo 

explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso;
 II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir 

criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita.

Os verbos núcleos do tipo são os seguintes: Aliciar que significa atrair a criança  com 
promessas enganosas; assediar que é importunar a criança e instigar que significa 
fazer nascer na criança a idéia de prática do ato libidinoso. Constranger que utilizar de 
violência ou grave ameaça na conduta.

As formas de assédio são livres, podendo ser verbal ou virtual, como através de sites 
de bate papo no internet.

Importante destacar que o tipo penal excluiu a figura do adolescente deste tipo penal, 
só deixando a figura da criança, por entender que o primeiro ( o adolescente) consegue 
ter maior discernimento para não se submeter ao assédio do pedófilo. Não 
concordamos com a posição do legislador que exclui as pessoas entre 12 e 18 anos 
desta proteção legal, justamente elas que são mais suscetíveis do aliciamento via 
internet e sites de relacionamento.

Por se tratar de crime de perigo, consuma-se o fato independentemente da ocorrência 
da prática do ato libidinoso. Admite-se a tentativa. O elemento subjetivo do tipo é o 
dolo e o elemento normativo do tipo é o ato libidinoso, abrangendo a conjunção carnal 
ou qualquer ato que visa o atendimento da libido. 

O assédio à criança e ao adolescente sem a vontade de praticar ato libidinoso é conduta 
atípica. 
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O parágrafo único do artigo estabelece também figuras equiparadas. No inciso I têm se 
a conduta do agente que, por exemplo, envia e-mail com site pornográfico ou que 
mostre cenas explicitas de sexo. Na verdade, estamos diante de verdadeiro ato 
preparatório para a conduta libidinosa: as fotos são enviadas com uma prévia do 
desejo do agente de futuramente praticar atos libidinosos com a criança.

O inciso II, por sua vez, prevê que o agente assedie a criança de forma que ela se exiba 
de forma pornográfica ou sexualmente explicita.

Por fim o artigo 241- E traz o conceito de cena de sexo explicito e pornográfica 
envolvendo criança e adolescente. 

Diz a Lei: “ Art. 241-E.  Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena 
de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva criança 
ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos 
órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais.”

A fim de evitar divergências e controvérsias referentes ao conceito de cena de sexo 
explicito ou pornográfica, a lei define a expressão no artigo 241 – E.

Realizou-se aquilo que se chama na hermenêutica jurídica de interpretação autêntica 
da lei, pois os artigos 240 e 241 previam a definição, porém, sem explicá-lo.

Sendo assim, conceitua-se cena de sexo explicito como toda e qualquer cena de 
atividade sexual explicita real e simulada.  A simulada também é chamada de cena 
erótica.

Já a cena pornográfica é aquele em que há exibição dos órgãos genitais de criança e 
adolescente para fins libidinosos ou sexuais.

Entendemos pois, que  a cena pornográfica abrange o conceito de sexo explicito.

Buscamos neste perfunctório e nesta singela apresentação destacar os crimes, em 
especial os de pedofilia, que forma introduzidos pela Lei n° 11.829/08 no Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

Esperamos que a lei se efetive e que possa trazer ao direito o debate de temas 
relevantes sobre a pedofilia e como combatê-la, além é claro do pronunciamento dos 
Tribunais sobre este tema que é de grande relevância  para a sociedade, que é a 
proteção  da integridade moral e psíquica da criança e do adolescente. 
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Separados os genitores, passa-se a disputa pela guarda dos filhos, algo que 
não se imaginava há algum tempo atrás. Antes o filho ficava sob a guarda da mãe e 
ao pai restava o direito de visita nos dias determinados. Com o novo conceito de 
família deu-se mais valor ao amor e à afetividade familiar, reconhecendo-se o dano 
afetivo causado pela ausência de convívio paterno. 

Hoje, contrariamente aos melhores aconselhamentos no que se refere à saúde 
psicológica dos filhos, em boa parte das vezes, com a ruptura da vida conjugal, o 
genitor – em geral a mãe que detém a guarda do filho - passa a desenvolver um 
sentimento de traição, de abandono e nutre o desejo de vingança pelo ex-cônjuge 
afastando o filho; passa então a criar situações para dificultar ou impedir as visitas, 
levando o filho a rejeitar o pai. 

Trata-se da hipótese caracterizadora da Síndrome de Alienação Parental, já 
reconhecida pelos nossos Tribunais, também objeto de projeto de lei, inclusive 
passível de criminalização.

Como deve, pois, proceder a boa mãe, a mulher moderna, consciente na hipótese de 
separação visando proteger seus filhos? 

A resposta é simples: Deve ser evitada ao máximo a Síndrome de Alienação Parental!

Surge pois a questão: A alienação parental pode ser punida pelo ordenamento jurídico 
brasileiro? Pais e filhos sofrem ao ter seu relacionamento destruído pelo 
comportamento egoísta do genitor alienador? A conduta do alienador causa danos 
irreparáveis à criança? Como deve se comportar a mulher? Pode ser punida em razão 
de alienar um filho relativamente a seu pai? E o oposto, quando o pai detém a guarda e 
tenta alienar o filho em face de sua mãe?
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Desta forma, não adotamos nestes escritos o mote “mãe alienadora” ou “pai 
alienador”, eis que entendemos que ambos os genitores, na hipótese de detenção da 
guarda dos filhos podem aliená-los relativamente ao outro genitor.

O fato é que muitos genitores alienantes, menos esclarecidos, não sabem que o seu 
filho esta sendo objeto de vingança, às vezes até mesmo involuntária e que os danos 
psicológicos, invariavelmente surgirão. De fato, a mais perniciosa forma da Síndrome 
da Alienação Parental é a acusação de abuso sexual. É muito difícil de ser desvendada 
e pode demorar tanto tempo que mesmo comprovada a falsidade de sua existência, a 
relação entre genitor e filho já estará de tal forma abalada pela perda de confiança e 
afeto, que, dificilmente, poderá novamente ser reconquistada. Neste jogo de 
manipulação, todas as armas – as mais sórdidas - são utilizadas, inclusive a assertiva 
de ter sido o filho vítima de abuso sexual, conforme já dito anteriormente. A narrativa 
de um episódio durante o período de visitas que possa configurar indícios de tentativa 
de aproximação incestuosa é o que basta. Extrai-se deste fato, verdadeiro ou não, 
denúncia de incesto. É o que basta para o genitor alienante criar uma falsa alegação 
ensejadora da Síndrome de Alienação Parental.

Mas não é somente deste tipo de acusação que emerge a alienação. Na grande parte das 
vezes, o filho é convencido da existência de um fato e levado a repetir o que lhe é 
afirmado como tendo realmente ocorrido. Nem sempre a criança consegue discernir 
que está sendo manipulada e acaba acreditando naquilo que lhe foi dito de forma 
insistente e repetida. Com o tempo, nem o genitor alienante consegue distinguir entre 
verdade e mentira. A sua verdade passa a ser verdade para o filho, que vive com falsas 
personagens de uma falsa existência, implantando-se, assim, falsas memórias.

O filho passa então a sofrer da prefalada Síndrome de Alienação Parental que se trata 
de um transtorno psicológico que se caracteriza por um conjunto de sintomas pelos 
quais um genitor, denominado cônjuge alienador, transforma a consciência de seu 
filho, mediante diferentes estratégias de atuação, com o objetivo de impedir, 
obstaculizar ou destruir seus vínculos com o outro genitor, denominado cônjuge 
alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem essa condição.

O genitor alienador coloca obstáculos nos encontros do ex-cônjuge com o filho, com o 
objetivo de afastar o filho do relacionamento do outro genitor. 

A idéia de um genitor manipular o seu filho com a intenção de predispô-lo contra o 
outro genitor pode parecer difícil de aceitar, porém é um fenômeno cada vez mais 
freqüente depois de um divórcio ou separação.

É uma forma aética e perigosa de relacionamento; um processo pelo qual um genitor 
muda a consciência do seu filho de forma a impedir ou destruir o vínculo com o outro 
pai, até conseguir que o odeie, o rejeite. 

A alienação parental representa um processo de uma enorme perversidade, pois é 
levada a cabo com dolo, com intenção lesiva e a pretexto da vontade expressa ou sob o 
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consentimento tácito de uma criança, cuja manifestação não pode ser considerada 
tendo em vista sua falta de capacidade para os atos da vida civil. Presente, pois, o 
pressuposto que gera a obrigação do alienador de indenizar, sem falar em sua 
responsabilidade penal. 

E, é justamente nesta situação que o genitor (no caso de nosso texto, a mãe a mulher 
moderna) cônscio de suas obrigações e do bem estar de seus filhos não pode incorrer. 
Este o foco principal de nossos escritos.

Outrossim, diante da dificuldade de identificação da existência ou não da síndrome, 
mister se faz que o juiz que aprecia os fatos adote cautelas redobradas. Deve buscar 
identificar a presença de outros sintomas que permitam reconhecer que está frente à 
Síndrome de Alienação Parental e que a denúncia do abuso foi levada a efeito por 
espírito de vingança, como meio de acabar com o relacionamento do filho com o 
genitor alienado. Para isso, é indispensável não só a participação de psicólogos, 
psiquiatras e assistentes sociais na demanda, com seus laudos, estudos e testes, mas 
também que o juiz se capacite para poder distinguir o sentimento de ódio exacerbado 
que leva ao desejo de vingança a ponto do filho ser programado para reproduzir falsas 
denúncias com o intuito de afastá-lo do genitor.

Num contexto em que a mãe detém a guarda do filho, enquanto mulher moderna, 
afinada com a nova realidade, está efetivamente consciente de que não é nenhuma  
“mártir”, “salvadora” ou “senhora da razão”, nem tampouco detentora do certo e do 
errado, ou do que seja bom ou do que seja ruim, sem outorgar o direito de defesa ao pai 
outrora vitimizado e estereotipado socialmente como “o culpado”, “o algoz”, “o 
agressor”, prevalecendo sempre a “verdade” criada pelas mães, um sem número de 
vezes amparadas e respaldadas pela Lei Maria da Penha (muitas vezes parcial e 
utilizada de maneira inescrupulosa e desonesta), aumentando-se e inflamando-se as 
discussões, culminando-se com decisões liminares embasadas em inverdades, 
exageros, ódio, e o que tratam por “estratégia”, sem a mínima intenção aos filhos do 
casal que, certamente, acabam por sofrer as conseqüências de terem funcionado como 
“massa de manobra” – sugestionáveis como são - nesse nefasto conflito. 

A mulher consciente dos malefícios da Síndrome de Alienação Parental, verificando 
da impossibilidade de solucionar amigavelmente o conflito, de um modo geral, tem a 
tendência de imediatamente levar o fato ao Poder Judiciário, buscando o reequilíbrio 
da relação pais/filhos, muitas vezes, diante da gravidade da situação, não tendo o juiz 
outra saída senão a de suspender a visitação, determinar a guarda compartilhada ou até 
mesmo definir terceiro isento a cuidar do filho, determinando a realização de estudos 
sociais e psicológicos para aferir a veracidade do que lhe foi noticiado. Como esses 
procedimentos são demorados – aliás, fruto da responsabilidade dos profissionais 
envolvidos – durante todo este período, muitas vezes, pode até cessar a convivência 
dos pais com os filhos. Nem é preciso declinar as seqüelas que a abrupta cessação da 
convivência pode trazer, bem como os constrangimentos que as inúmeras entrevistas e 
testes a que é submetida a vítima na busca da identificação da verdade acarretam. Mas 
é importante que o equilíbrio volte a imperar sob pena de o genitor alienador ver sua 
vontade triunfar com prejuízos psicológicos e danos irreversíveis ocorrerem, tanto aos 
filhos, como ao genitor alienado.
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De fato, há casos em que os pais são excluídos ou alienados do convívio dos filhos por 
décadas, única e exclusivamente em razão de uma irresponsável conduta das genitores 
menos avisados, que, não raras vezes, causam traumas muitas vezes irreversíveis. Os 
tribunais brasileiros, em inúmeros pronunciamentos, têm tratado dessa questão sob o 
enfoque do direito de família, mais precisamente acerca da guarda dos filhos e/ou 
regime de visitas, chegando, inclusive, a destituir o poder familiar, e entregar a 
crianças para instituições especializadas, pois o objetivo é sempre salvaguardar a 
integridade do menor. Basta haver indícios da prática da alienação parental, para que 
as decisões judiciais adotem providências específicas, chegando-se, inclusive, a 
indenizar genitores alienados por danos morais, na comprovação da existência da 
síndrome e dos prejuízos dela decorrentes.

Portanto, a mulher, como boa e responsável mãe que deve ser, tem a obrigação de 
evitar tais condutas, sob pena de ver tipificada a síndrome com conseqüências muitas 
vezes irreversíveis relativamente aos seus filhos, devendo arcar com os respectivos 
ônus.

Por outro lado é de fundamental importância poder-se identificar com precisão o 
genitor alienador; este considera o controle sobre a vida dos filhos a questão mais 
importante de sua existência, não respeitando regras e nem decisões judiciais, 
buscando controlar o tempo dos filhos quando estiverem com o outro genitor, ou 
privando este totalmente da convivência com aqueles que ajudou vir ao mundo ou cuja 
vida ajuda a custear.

Embora seja difícil estabelecer com segurança um rol de características que 
identifique o perfil de um genitor alienador, alguns tipos de comportamentos e traços 
de personalidade são denotativos de alienação: dependência; baixa auto-estima; 
consumismo e materialismo exacerbado; condutas de não respeitar as regras; falta de 
elos e sucessivos conflitos e discussões familiares; impedimentos a qualquer contato 
dos filhos com os familiares do outro genitor; hábito contumaz de atacar as decisões 
judiciais; litigância como forma de manter aceso o conflito familiar e de negar a perda; 
sedução e manipulação; dominação e imposição, inclusive com abuso de poder 
econômico; queixumes; histórias de desamparo ou ao contrário de vitórias afetivas; 
resistência a ser avaliado; resistência a tratamentos psicológicos e/ou psiquiátricos; 
constante interesse pela vida e intervenções criminosas concernentes ao outro genitor, 
difamando-o, caluniando-o e injuriando-o; recusa ou falso interesse por quaisquer 
tratamentos ou aconselhamentos; etc., etc..

Efetivamente, o alienador pode ter várias condutas como apresentar o novo cônjuge 
ou algum tio ou progenitor (avô ou avó) como mantenedor, pai ou mãe; interceptar 
cartas, telefonemas; desvalorizar o outro genitor para terceiros, impedir visitação, 
etc.. Os sentimentos identificados são os de destruição, ódio, raiva, inveja, ciúmes, 
incapacidade de gratidão, super proteção aos filhos. Em suma, são apenas condutas 
exemplificativas; nos casos mais severos ocorrem até mesmo cumulativamente, mas 
que serão apuradas com maior exatidão através da prova técnica pertinente. 
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Em alguns casos, conforme supra salientado, pode até mesmo haver denuncia de 
abuso sexual e maus tratos, buscando-se a interrupção da relação do genitor com o 
filho por meio judicial, sendo quase impossível à reestruturação da relação entre as 
vitimas. Mas, tais argumentos podem também servir ao genitor alienado, verificando-
se que, se o genitor alienante, em alguma conduta imprópria, exagerada e/ou 
reprovável, cometer insanidades relativamente ao filho, poder-se-á inclusive pedir a 
reversão da guarda, com as consequências de estilo.

A criança é induzida a afastar-se de quem ama e de quem também a ama. Isso gera 
contradição de sentimentos e destruição do vínculo entre ambos. Restando órfão do 
genitor alienado, acaba identificando-se com o genitor patológico, passando a aceitar 
como verdadeiro tudo que lhe é informado. Neste jogo de manipulações, todas as 
armas são utilizadas, inclusive de ter havido abandono, violência, desamparo 
material, etc.. O filho acaba por ser convencido de uma mentira que lhe é 
repetidamente contada... 

A criança pode apresentar doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, crises 
nervosas, baixa produtividade, agressividade imotivada, melindres e necessidade de 
consumo. 

São desvios de personalidade e de conduta que afetam em sua formação, podendo 
perdurar por anos caso não tratados com a devida expertise.

Efetivamente, o importante é evitar a manipulação de crianças pelo genitor que detém 
sua guarda, literalmente “passeando” os filhos na separação dos pais, certamente 
como peças de um jogo; é fundamental evitar que crianças tenham problemas 
psicológicos no futuro, eis que o genitor alienante, muitas vezes, não tem alcance ou 
inteligência suficiente para vislumbrar o mal que provoca nos próprios filhos, em 
razão de problemas seus, mal resolvidos.

Importante frisar neste momento que, não obstante os estudos sobre a Síndrome de 
Alienação Parental apontem geralmente a mãe como genitor alienador, tal questão é 
apenas circunstancial, justamente pelo fato de, na maioria das vezes, a mãe ter a 
guarda dos filhos. Mas o inverso também pode ocorrer quando o pai, detentor da 
guarda das crianças aliena parentalmente a genitora, praticando os mesmos atos 
alienadores supra descritos.

Concluindo: Sempre consideramos que, em uma separação, os filhos devem ser 
preservados a qualquer custo, nem que isto gere consequências ao próprio cônjuge que 
corre o risco de ser alienado, algumas dessas consequências gravíssimas, por sinal, 
mas jamais devem ser utilizados como massa de manobra ou de barganha pelo outro 
cônjuge como elemento de vingança, “vendetta” ou com o simples escopo de obter 
vantagens econômicas, o que acontece com imensa frequência. 

Filhos não são moedas ou armas. São pessoas e possuem sentimentos. Têm alma. Têm 
carências. Devem ser tratados com dignidade. Merecem a atenção de ambos os 
genitores. Até animais presos em zoológicos não são privados da convivência com 
seus pais… porque permitir que se o faça com uma criança? Porque permitir que um  
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cônjuge não dê amor, carinho e atenção aos próprios filhos? Esta atenção poderá fazer 
falta no futuro, por mais que o genitor influente seja “bonzinho” e tente ”apagar” da 
mente das crianças tal necessidade. Um único genitor jamais conseguirá suprir o papel 
do outro, que sempre existirá, por mais latente que seja, no íntimo de seus filhos.

E, este sofrimento, que é acarretado aos filhos pelo cônjuge influente, na verdade um 
total irresponsável, deve ser reparado, tanto material como moralmente, da mesma 
forma que o sofrimento e os prejuízos materiais que são acarretados ao genitor 
impedido de ter contato com aqueles que são “sangue de seu sangue”. É este o cônjuge 
alienado parentalmente, alijado da convivência de seus filhos, aliás, um direito natural 
seu.

Neste diapasão, o genitor alienado parentalmente pode fazer valer seus direitos e o 
genitor alienante há de responder por todos os danos, materiais e morais que causar, 
não só ao primeiro, mas também em relação aos próprios filhos, de sorte que a própria 
Carta Maior vigente confere proteção à criança e ao adolescente, bem como prevê 
expressamente a viabilidade de indenização pelos prejuízos acarretados ao inocente.
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DIREITOS E DEVERES DA MULHER NO CASAMENTO
             

                     N e l s o n  S u s s u m u  S h i k i c i m a ,         
                                          Advogado; Presidente da Comissão de  
                         Direito de Família e Palestrante do 
                                             Departamento de Cultura e Eventos da 
                                                                       OAB SP; Mestre e Doutor em Ciências 
                     Jurídicas; Professor da ESA SP, 
                     Faculdade de Direito Damásio de 
                     Jesus, Cursos Preparatórios para 
                     Concursos Públicos e em Pós-
                                                                       Graduação; Autor de diversas obras.

INTRODUÇÃO
Fui convidado para escrever sobre este tema, que envolve um histórico 

com uma evolução grandiosa, talvez uma das maiores evolução da história da 
humanidade, pois ao longo dos séculos, as mulheres, dos mais recônditos lugares 
deste vasto mundo, por razões várias, foram alvos de desrespeito, despojadas de sua 
dignidade e tratadas como coisa.

Deve ser ressaltada a Lei das XII Tábuas – Tábua nº VI, que previa a 
mulher como objeto de usucapião:
  

 “a mulher que residiu durante um ano em 
casa de um homem, como se fora sua 
esposa, é adquirida por esse homem e cai 
sob o seu poder, salvo se se ausentar da 
casa por 3 noites¹”. 

Infere-se então, que a mulher detinha apenas deveres e nenhum direito.
Não obstante existiam exceções, desde a antiguidade, é correto afirmar, que durante 
longo período não foi exequível à mulher a obtenção de nenhum reconhecimento 
legal, quanto a igualdade de direitos, deveres e aberturas pessoais e profissionais.

A grande preocupação das primeiras normas sempre foi a chamada 
igualdade entre o homem e a mulher, embora toda essa tratativa não fosse suficiente 
para sua emancipação e estava longe de impedir toda sorte de discriminação.

¹ Disponível em: http://www.jurisciencia.com/legislacoes/legislacao-diversa/lei-das-doze-
tabuas-lei-das-12-tabuas-lei-das-xii-tabuas/210/
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É inaceitável que até pouquíssimo tempo atrás, mais precisamente 1988, os costumes 
colocavam a mulher sempre em posição inferior aos homens, onde todos os seus atos, 
hábitos, relações de amizade, e sua própria vida eram controladas pelo marido.

A Constituição Federal de 1988 foi responsável pela mais profunda alteração desta 
situação de desigualdade entre homens e mulheres. Observamos de pronto, a 
existência de uma preocupação muito grande do legislador constituinte em corrigir as 
desigualdades, tanto que em seu artigo 5º instituiu a igualdade entre homens e 
mulheres de qualquer raça, credo ou nacionalidade, como sendo um dos cinco direitos 
invioláveis, ao lado da vida e da liberdade.

Ademais, o parágrafo 5º, do artigo 226 da Constituição Federal, também 
igualou os deveres e direitos do marido e da mulher no casamento, dando grande 
impulso para que o nosso código civil de 2002 fosse escrito de maneira mais 
apropriada a realidade.

1. Evolução Histórica

No histórico das civilizações, as mulheres sempre foram inferiores aos 
homens, principalmente numa sociedade conjugal. Se existiam deusas no direito 
romano, por exemplo: Vênus a deusa do amor, Minerva a deusa da suprema 
inteligência, a mulher romana era coisa, e como tal, objeto de compra e venda, tendo 
em vista que os modos mais vestutos de matrimônio entre os romanos, traziam à 
lembrança contratos de compra e venda.²

As mulheres gregas não gozavam de direitos como cidadãs, e é certo que 
o único direito que lhes cabia era unir-se em matrimônio e gerar herdeiros e 
descendentes (preferencialmente do sexo masculino) legítimos.³

Esse estado de inferioridade perdurou por séculos sendo a família 
embasada em papéis principais ao homem e coadjuvantes às mulheres. Ao homem 
pertencia a chefia da família e todos os poderes decisórios, inclusive quanto ao futuro 
dos filhos advindos do casamento, enquanto que às mulheres, restava a obediência.

No Brasil, também não foi tão diferente, quanto aos direitos e deveres das 
mulheres no casamento.

Para entendermos melhor a relevância deste tema, os direitos e os deveres 
da mulher no casamento, faremos uma viagem ao tempo, desde o Brasil colonial, 
Constituição de 1824, Código Civil de 1916, Estatuto da Mulher Casada, Lei 4.121, de 
27 de agosto de 1962, que revogou vários artigos do Código Civil ainda vigente no 
país, até chegarmos ao novel Código Civil de 2002.

No Brasil colônia, a Igreja iniciou o processo de educação voltada aos 
homens, pois às mulheres não era permitido aprender a ler e escrever, e aprendiam 
somente trabalhos manuais e domésticos, haja vista, que a igreja pregava que a elas, 
cabia dedicar-se a obediência ao seu pai, ao seu esposo e sua religião. Por conta disso, 
a mulher vivia encerrada em clausura dentro do lar, sem qualquer contato externo, 
vivendo apenas para servir ao marido e a igreja. 

4
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É certo que, toda a ignorância infligida à mulher era uma forma de 
submissão, retirando dela conhecimentos que a colocassem em igualdade de direitos 
com os homens. A educação da mulher nesta época focava-se na felicidade em servir 
de objeto sexual e decorativo, haja vista, que ela só possuía e conhecia obrigações.

A chegada da Constituição de 1824, trouxe um pequeno alento, pois 
foram criadas escolas destinadas à educação da mulher, mesmo que ainda com os 
mesmos ranços anteriores. Elas só aprendiam trabalhos manuais, domésticos e 
adquiriam ensino primário, além de hinos religiosos. A proibição do ensino às 
mulheres no mesmo patamar dos homens tinha dois motivos, em primeiro lugar, a 
convivência entre eles, de acordo com a igreja, poderia provocar relações espúrias e 
em segundo lugar, os homens deveriam ter educação superior, portanto não poderiam 
freqüentar as mesmas salas de aula. Essa situação só mudaria no início do século XX, 
quando então, seria permitido que homens e mulheres pudessem estudar juntos.

O Código Civil de 1916 trouxe ainda, uma série de restrições e proibições 
aos atos das mulheres, em detrimento a raros deveres e muitos direitos aos homens, 
mantendo princípios conservadores e dando ao homem o status de chefe na relação 
matrimonial, tolhendo uma vez mais a capacidade da mulher a muitos atos da vida 
civil. Apenas como exemplo, citamos a emancipação, que seria concedida pelo pai, ou 
pela mãe, mas apenas nos casos de óbito do pai.

O “Codex” de 1916 em vários artigos restringia a atuação da mulher, como 
por exemplo o artigo 186, que prescrevia “...havendo discordância entre marido e 
mulher prevaleceria a vontade paterna...”. 

O artigo 233 do mesmo Código vetusto estabelecia que o homem (marido) era 
o chefe da sociedade marital, cabendo-lhe a administração dos bens, tanto os comuns 
quanto os particulares da mulher, cabendo-lhe o direito de fixar o domicílio e a 
mantença da família.

O artigo 380 dava ao homem o pátrio poder total que somente seria da mulher 
na falta ou impedimento daquele.

Ousamos dizer que a maior discriminação estava no artigo 240 que 
colocava em caráter definitivo a mulher inferior em relação ao homem, como se vê 
“...A mulher assume, pelo casamento, com os apelidos do marido, a condição de sua 
companheira, consorte e auxiliar nos encargos da família...”. 

Observamos ainda, o artigo 242 que proibia à mulher praticar determinados 
atos sem a devida autorização do marido:

²  Disponível em: http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=568
³  Disponível em: http://www.professorchristiano.com.br/artigo_claudete_mulher.pdf
 Disponível em: http://www.mundovestibular.com.br/articles/2772/1/EVOLUCAO-
HISTORICA-DA-MULHER-NA-LEGISLACAO-CIVIL/Paacutegina1.html
 Disponível em: http://www.mundovestibular.com.br/articles/2772/1/EVOLUCAO-
HISTORICA-DA-MULHER-NA-LEGISLACAO-CIVIL/Paacutegina1.html
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Art. 242 - A mulher não pode, sem o 
c o n s e n t i m e n t o  d o  m a r i d o :
I. Praticar atos que este não poderia 
sem o consentimento 
da mulher
II. Alienar, ou gravar de ônus real, os 
imóveis do seu domínio particular, 
qualquer que seja o regime dos bens.
III. Alienar os seus direitos reais sobre 
i m ó v e i s  d e  o u t r e m .
IV. Aceitar ou repudiar herança ou 
l e g a d o .
V. Aceitar tutela, curatela ou outro 
múnus públicos.

Art. 243. A autorização do marido pode 
ser geral ou especial, mas deve constar 
de instrumento público ou particular 
previamente autenticado.

Art. 244. Esta autorização é revogável 
a todo o tempo, respeitados os direitos 
de terceiros e os efeitos necessários dos 
atos iniciados.

Art. 247. Presume-se a mulher 
autorizada pelo marido:
I - para a compra, ainda a crédito, das 
coisas necessárias à economia 
doméstica;
II - para obter, por empréstimo, as 
quantias que a aquisição dessas coisas 
possa exigir;
III - para contrair as obrigações 
concernentes à indústria, ou profissão 
que exercer com autorização do 
marido, ou suprimento do juiz.

Art. 251
VII – Exercer profissão
VIII – Contrair obrigações, que 
possam importar em alheação de bens 
do casal.
IX – Aceitar mandato.

Fica patente, com a leitura dos artigos acima expostos, a inconteste rejeição e 
desprezo da mulher e seu caráter de inferioridade, perante o sexo masculino.
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A primeira grande conquista da mulher foi com a Lei 4.121/62, o Estatuto da Mulher 
Casada, representando um marco para o reconhecimento da igualdade entre homens e 
mulheres.
Como toda inovação, esta também gerou importantes modificações no 
relacionamento dos cônjuges, tendo em vista que, a mulher, antes dependente 
financeiramente do marido, agora também detinha poder econômico.

A Lei 6.515/77, Lei do Divórcio, introduziu a possibilidade de se colocar fim ao 
casamento e mais uma conquista feminina, ela poderia escolher usar ou não o 
patronímico do marido, subtraindo assim uma imposição que persistia há décadas.

A desigualdade entre homem e mulher imperou até o novel Código Civil de 
2002, embora, desde 1988, a Constituição Federal já banira a famosa desigualdade 
entre os sexos, estabelecendo que os direitos e deveres fossem exercitados 
igualitariamente, tanto pelo homem, quanto pela mulher.

Embora nossa Carta Magna seja a lei fundamental e todas as demais 
devam com ela sintonizarem-se, muitos aplicadores do direito e membros do 
judiciário, discordavam disso, não aplicando às relações familiares o que 
expressamente dispunha o texto constitucional.

Deve ser mencionado quando se fala em igualdade entre homem e 
mulher, o ilustre jurista José Afonso da Silva :

“...Essa igualdade já se contém na norma geral da igualdade perante a Lei. Já está 
também contemplada em todas as normas constitucionais que vedam discriminações 
de sexo (arts. 3º, IV e 7º, XXX). Mas não é sem conseqüência que o Constituinte 
decidiu destacar, em um inciso específico (art. 5º, I), que homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Era dispensável 
acrescentar a cláusula final, porque, ao estabelecer a norma, por si, já estava dito que 
seria “nos termos desta Constituição”. Isso é de somenos importância. Importa 
mesmo é notar que é uma regra que resume décadas de lutas das mulheres contra 
discriminações. Mais relevante ainda é que não se trata aí de mera isonomia formal. 
Não é igualdade perante a lei, mas igualdade em direitos e obrigações. Significa que 
existem dois termos concretos de comparação: homens de um lado e mulheres de 
outro. Onde houver um homem e uma mulher, qualquer tratamento desigual entre 
eles, a propósito de situações pertinentes a ambos os sexos, constituirá uma 
infringência constitucional...”.

Sobre o mesmo tema, expressa assim Rolf Madaleno :

“...A igualdade dos cônjuges e não só deles, pois não é preciso ser civilmente casado 
para merecer tratamento igualitário nas relações pessoais, é, sobretudo uma 
isonomia ostentada no fundamento supremo do Estado Democrático de Direito da 
Carta da República brasileira de defesa da dignidade humana traduzida pela 
solidariedade econômica dos cônjuges, que passam a contribuir com o seu trabalho 

   José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 1993, p. 198.
   Rolf Madaleno. Novas perspectivas no Direito de Família. 2000, p. 23

6

6

7

7

153



no atendimento das necessidades do seu grupo familiar e outras diretivas também 
proclamadas pelo calor da progressão isonômica, mas contestadas no mundo 
axiológico pelo contrafluxo de evidências que apontam ainda a existência de uma 
distância abismal da desejada paridade...”.

A legislação pátria atual, os doutrinadores e nossos tribunais, determinam os direitos e 
obrigações recíprocas entre marido e mulher, que somente se desobrigam com a 
dissolução do matrimônio.

Como se vê o artigo 226, § 5º da Constituição Federal prescreve ”...Os direitos e 
deveres referentes a sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela 
mulher...”. E o artigo 1.511 do novel Código Civil preceitua “...O casamento 
estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos 
cônjuges...”.

A partir de conceitos legais determinam-se os direitos e deveres dos cônjuges e não 
apenas da mulher no decorrer do casamento. Preceitos estabelecidos no Código Civil 
de 2002 em seu artigo 1.566, in verbis:

São deveres de ambos os cônjuges

I - fidelidade recíproca; 
II - vida em comum no domicilio 
conjugal;
III - mútua assistência;
IV - sustento, guarda e educação dos 
filhos;
V - respeito e consideração mútuos.

Embora o rol seja extenso, a doutrina tem reconhecido que a legislação 
não pondera todos os deveres intrínsecos a ambos os cônjuges, fixando-se mais 
demoradamente nos aclamados pelo interesse e ordem públicos.

2. DOS DIREITOS E DEVERES DA MULHER CASADA

Conforme artigo 1.566, do Código Civil atual, são estabelecidos 5 
deveres do casamento, e não mais apenas da mulher, portanto o código civil de 2002 
não mais distinguiu o marido da mulher.

Assim, explicaremos item por item dos deveres da mulher casada:
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A) FIDELIDADE RECÍPROCA

A fidelidade recíproca é consequência lógica e esperada da família 
monogâmica admitida pela sociedade, que vem atravessando séculos principalmente 
entre os povos de origem cristã.

Conforme menciona Maria Helena Diniz :

“...consiste em abster-se cada consorte de praticar relações sexuais com terceiro. (...) 
Com isso a liberdade sexual dos consortes fica restrita ao casamento. A infração 
desse dever constitui adultério, desagregando toda a vida da família, além de agravar 
a honra do outro cônjuge, injuriando-o gravemente...”

Para Paulo Luiz Netto Lôbo :

“...A realidade social tem demonstrado que esse dever serviu apenas para reprimir a 
mulher, porque sempre houve tolerância com a infidelidade masculina, disseminada 
em todos os estratos da população brasileira...”

Assim, mesmo com todos os avanços legislativos, a tolerância para a infidelidade 
masculina, ainda é maior, indicando que ainda existem resquícios de uma sociedade 
machista.

Ainda a fidelidade recíproca está dividia em três situações :
•Física – que implica na relação física, indicada no passado como infração 

penal e civil (causa para a separação litigiosa, art. 1.573, I, do Código Civil) 
•Moral – refere-se à deslealdade de um cônjuge em relação ao outro, como por 

exemplo, um namoro com uma terceira pessoa, onde um abraço e um beijo 
podem autorizar a separação judicial litigiosa;

•    Virtual – não previsto no Código, mas aceita pelos Tribunais e pela doutrina – 
é aquela em que é praticada a infidelidade, na maioria das vezes através do 
computador (internet, sites eróticos, através de e-mail, chats amorosos, desde 
que indiquem que existia um namoro); 

B) VIDA EM COMUM NO DOMICÍLIO CONJUGAL 

A vida em comum que mencionamos tem uma conotação muito mais 
profunda e ampla que o simples dever de coabitação. Refere-se a plena comum união 
da vida, abrangendo matéria e espírito, valendo-se de convivência harmoniosa, 
desejos, realizações e esforços conjuntos.

   Maria Helena Diniz. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. 2009, p. 131
   Paulo Luiz Netto Lôbo. A repersonalização das relações de família. 2004, p. 138
   Nelson Sussumu Shikicima. Lições de Direito de Família. 2009, p. 82.
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Nas palavras de Maria Helena Diniz :

“...As núpcias instauram entre os 
cônjuges a  vida em comum no 
domicilio conjuga, pois o matrimônio 
requer coabitação, e esta, por sua vez, 
exige comunidade de existência (CC. 
Arts. 1.511 e 1.566, II).

A coabitação é o estado de pessoas de 
sexo diferente que vivem juntas na 
m e s m a  c a s a ,  c o n v i v e n d o  
sexualmente...”.

Não se pode confundir a vida em comum no domicílio conjugal com a 
coabitação, haja vista, que coabitar faz parte daquele dever, e, não deve ser 
embaraçado e muito menos ter o tamanho que lhe confere normalmente a doutrina.

Costumo conceituar que é a residência no mesmo local escolhido de comum 
acordo e no interesse do casal, pra morar e dormir, e não por coação. A não-ocorrência 
da coabitação poderá gerar abandono do lar, que é causa para a separação (art. 5º da Lei 
n. 6.515/77 e art. 1566, II do Código Civil). Antônio Chaves divide o assunto em dois 
aspectos fundamentais; viverem juntos os consortes sob o mesmo teto e o de prestarem 
mutuamente o débito conjugal. 

C) MÚTUA  ASSISTÊNCIA

Possivelmente o maior dos deveres tendo em vista a amplitude de seu 
significado, já que abarca todos os aspectos sejam eles, morais, espirituais, materiais 
ou econômicos. A reciprocidade é total no amparo e assistência que um consorte 
depositará no outro. Falamos aqui, na efetiva prontidão em auxiliar sempre que de um 
o outro necessitar.  Assenta-se neste dever o cerne do casamento, condição sine qua 
non para o congraçamento entre pessoas unidas pelo matrimônio.

Segundo Washington de Barros Monteiro :

   Maria Helena Diniz. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. 2009, p. 133.
   Nelson Sussumu Shikicima, op. cit., p. 82.
   Washington de Barros Monteiro. Curso de Direito Civil. Direito de Família. 2004, p. 153-
154
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“...No aspecto material, tem o 
significado de auxílio econômico 
necessário à subsistência dos cônjuges. 
No aspecto imaterial consubstancia-se 
na  pro teção  aos  d i re i tos  da  
personalidade do consorte, dentre os 
quais se destacam a vida, a integridade 
física e psíquica, a honra e a liberdade. 
E é nesse aspecto, de ordem imaterial, 
que merece maior destaque a mútua 
assistência, por exemplo, configurada 
na proteção ao cônjuge doente ou 
idoso, no consolo por ocasião do 
falecimento de um ente querido, na 
defesa em suas adversidades com 
terceiros...”.

Silvio de Salvo Venosa , nos ensina:

“...A mútua assistência também é 
derivada da união material e espiritual. 
Esse  aspec to  fundamenta l  no  
m a t r i m ô n i o ,  c o n s a g r a d o  
tradicionalmente pela Igreja. Nesses 
dois aspectos desdobra-se a assistência 
recíproca. O casamento não transige em 
matéria do pão do corpo e do pão da 
alma. A falta de qualquer um deles 
implica transgressão do dever conjugal. 
Consubstancia-se na mútua assistência 
a comunidade de vidas nas alegrias e 
nas adversidades...”.

Ousamos afirmar que o carinho, o zelo, o estímulo tanto emocional quanto 
profissional, a afetividade são os mais fortes liames de um relacionamento conjugal ou 
amoroso e a falta destes elementos, fatalmente culminarão com a separação.

D) SUSTENTO, GUARDA E EDUCAÇÃO DOS FILHOS

É dever dos cônjuges que forem pais, criar, amparar, educar e preparar os 
filhos para os embates da vida.  

Encontramos este preceito legal, não apenas no artigo 1566, IV do 
Código Civil, mas na Constituição Federal em seu artigo 227 e no Estatuto da Criança 
e do Adolescente, Lei 8.069/90, artigo 4º.

   Silvio de Salvo Venosa. Direito Civil. Direito de Família. 2007, p. 139
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Conforme as palavras de Sílvio de Salvo Venosa  :

“...Embora a existência de prole não 
seja essencial, trata-se de elemento 
fundamental da existência conjugal. 
Incumbe a ambos os pais o sustento 
material e moral dos filhos. A 
orientação educacional é fundamental 
não só no lar, como também na escola, 
sendo ambas, em última análise, 
obrigações legais dos pais...”.

A partir da constituição da família e o nascimento dos filhos, esta tarefa é de suma 
importância aos pais, haja vista, que ambos são detentores do poder familiar. É um 
encargo natural decorrente da paternidade, portanto, eminentemente humano, embora 
seu não cumprimento acarrete pena, como a suspensão e até mesmo a perda do poder 
familiar.

E) RESPEITO E CONSIDERAÇÕES MÚTUOS

Este dever foi inserido no direito brasileiro pela Lei nº 9.278/96, que 
regulamentou a União Estável e o Código Civil agregou no artigo 1.566, V, como mais 
um dos deveres do casamento.

A vida em comum não exclui, a personalidade de cada um dos consortes. 
O dever de respeito e consideração mútuo abarca a intangibilidade da vida do outro 
cônjuge em todos os aspectos. Deve-se resguardar a pessoa do cônjuge tendo por ele 
respeito e consideração, privando-se de atitudes injuriosas e difamadoras.

Conforme Maria Helena Diniz :

“...Vislumbram nesta obrigação 
assistencial deveres implícitos como o 
de sinceridade,  o de zelo  pela honra e 
dignidade do cônjuge e da família, o de 
não expor, p. ex.,  o outro consorte a 
companhias degradantes, o de não 
conduzir, a esposa a ambientes de baixa 
moral, o de acatar a liberdade de 
correspondência  ep is to lar  ou  
eletrônica e de comunicação telefônica 
ou a privacidade do outro etc...”.

   
   Silvio de Salvo Venosa. Direito Civil. Direito de Família. 2007, p. 139
   Maria Helena Diniz. Curso de Direito Civil Brasileiro. Direito de Família. 2009, p. 137
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Os cônjuges devem zelar mutuamente pela integridade física ou moral 
como, por exemplo, não caluniar, difamar e espancar ou agredir o outro cônjuge, sob 
pena de sofrer separação judicial litigiosa sanção e até uma medida cautelar de 
separação de corpos.

CONCLUSÃO

Após as considerações acima em matéria de evolução jurídica 
conquistada pelas mulheres após a Constituição Federal de 1988, que reconheceu 
indubitavelmente a igualdade entre homem e mulher, tanto em direitos quanto em 
deveres, ainda que existam normas jurídicas pátria que afirmem a tão propagada 
igualdade entre os sexos, existem resquícios de uma sociedade rançosa e retrógrada.

As próprias mulheres trazem em seu íntimo, preconceitos enraizados pela 
forma como foram criadas, sempre induzidas a pensar que os homens são seres 
superiores, caracterizam os maiores empecilhos para o sucesso da briga íntima que 
ainda travam contra este preconceito. Notamos ainda, que muitas se apresentam 
simplesmente como esposa de alguém, sem qualquer alusão ao próprio nome.

Sem sombra de dúvida, ao ascender social e profissionalmente, a mulher 
perdeu algumas prerrogativas que possuía, mas isso faz parte de qualquer escolha, 
quanto maior a emancipação e a liberdade adquirida, maiores os riscos e as 
responsabilidades adquiridas.

Hoje, as mulheres são profissionais dedicadas e competentes, mães, 
esposas, estudantes, e principalmente advogadas  com tempo para a execução de todas 
as tarefas.

Na luta pela igualdade entre o homem e a mulher, não nos referimos a uma 
guerra. O que se procura é respeito, adição de força para que unidos possam buscar 
uma vida melhor, mais humana e digna para ambos os sexos. 

 Por conseguinte, sejamos imparciais, harmônicos e racionais fazendo em 
nome do amor, do respeito, da consideração que esta luta pela igualdade entre homens 
e mulheres seja um direito à igualdade de tratamento e, acima de tudo de 
oportunidades.

Mas, ainda devemos nos embasar e apegar, sempre na Constituição Federal e no 
Código Civil, quando houver uma discriminação entre homem e mulher, 
principalmente no casamento, para que um dia nossos filhos não tenham ainda 
resquícios das legislações passadas.

   A advocacia antigamente era uma profissão exercida por homens. 
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A MULHER, A CRIMINALIDADE E A DOENÇA MENTAL

                     N o r b e r t o  d a  S i l v a  G o m e s ,      
                     Advogado; Diretor do Núcleo de 
                     C iênc ias  Ju r íd icas  e  Soc ia i s ,  
                                       Pesquisador e Professor nos cursos de 
                     Graduação e Pós-Graduação em 
                                     Direito da UniFMU; Mestre e Doutor 
                             em Direito pela PUC SP; Jurista do 
                                     Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
                     de  São Paulo;  Pales t rante  do 
                                            Departamento de Cultura e Eventos da 
                                                                       OAB SP.

Não é brincadeira não, são coisas de cérebro . . . 
(Da Universidade de Cambridge)

“Só pssaoes epsertas cnsoeugem ler itso. 
Eu não cnogseui acreidatr que relmanet pidoa etndeer o que etvsaa lndeno. O 
pdoer fnemoeanl da mntee huamna, de aorcdo com uma psqueisa da Unvireisadde 
de Cmabrigde, não ipmrota a odrem em que as lteras em uma plavara etsão, a 
úcina cisoa ipmotratne é que a piremira e a útimla ltreas etseajm no lguar ctreo. O 
rseto pdoe etasr uma ttaol bnauguça e vcoê adnia pdoreá ler sem perolbmea. Itso 
pruqoe a mtene haunma não lê cdaa lreta idnvidailuemtne, mas a pvrlaaa cmoo 
um tdoo. Ipessrinaonte hien? É e eu smrepe pnenesi que slortaerr era ipmorantte! 
Se vcoê pdoe ler itso pranbens, vcoê é nalrmol!!”  

Prodromicamente, deixo registrado estar muito honrado quando convocado para 
apresentar algo a constar da “Cartilha da Comissão da Mulher Advogada” da Ordem 
dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo.

Penso que a convocação se efetivou pelo fato de eu estar advogando há quase trinta 
anos no Tribunal do Júri – Justiça Militar (Estadual e da União), como também pelo 
fato de demonstrar que, a continuar pura e simplesmente focando os pergaminhos 
repressivos, bem assim os diplomas processuais, inúmeros julgados e jurisprudências 
quando da elaboração das defesas, faltam muitas coisas...

Desde os bancos acadêmicos tive como escopo exercer o mister defensivo nos crimes 
contra a pessoa, posto que de alta complexidade quando das ocorrência vitimando 
cessações irreverssíveis em contato com o mundo exterior, no caso, a morte.

As indagações mais frequentes: porque o indivíduo mata seu semelhante, o que é a 
morte, como a morte ocorreu, quando a morte ocorreu, o que acontece com o corpo 
após a morte, o que vai ocorrer com o autor do crime de morte, etc...etc...
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Para responder essas indagações, resolvi cursar Medicina-Legal – Entomologia 
Forense – Criminologia Clinica e Noções de Psiquiatria Forense, tendo em vista uma 
disciplina estar fundida na outra; meu interesse é tanto que hoje me vejo integrado na 
Associação Brasileira de Entomologia Forense – Conselho Brasileiro de 
Telemedicina da Faculdade de Medicina da USP e ser o único Advogado do Brasil a 
ser membro da Associação dos Médicos Legistas do Estado de São Paulo; ainda falta 
muito..., um dia serei idoso, velho nunca.

Certa vez, um colega, com idade para ser meu filho, zombou de mim quando 
revelei a ele estar interessado no “Projeto Homem Virtual”; foi esse mesmo colega 
quem um dia me pediu para elaborar laudo perinecroscopico em defesa de seu cliente 
que estava sendo processado perante a Justiça Criminal. O ser humano é muito 
complicado, da mesma forma a felicidade.

Optei por me aprofundar nessas ciências, posto que inadmissível o Advogado 
Criminalista afeto ao Tribunal do Juri, não ter o mínimo de conhecimento em 
Medicina Legal, como também nas disciplinas afins, bem porque, de há muito se foi a 
época em que Plenário do Júri era simplesmente arena de calorosos debates, posto que 
o Conselho de Sentença é extraído da sociedade, e este não mais aceita o profissional 
que se preocupa unicamente em gritar, bem porque grito não significa razão, 
tampouco tradução da verdade, somando-se que não tenho lembrança de haver atuado 
em Plenário do Júri em que um dos Jurados tivesse problemas auditivos.

Os tempos são outros, estamos em pleno Século XXI !!!

A Medicina-Legal, através dos laudos (lesões corporais – necroscópicos – 
cadavéricos), revela como ocorreu o evento lesivo, ou letal, a Entomologia Forense 
esclarece quando, como, e onde ocorreu a morte, a Psiquiatria Forense traz o perfil do 
autor do delito, e muitas vezes, através da Necropsia-Psiquiatrica informa porque a 
vítima experimentou a lesão, ou a morte; à isso rotulo PROVA ESTATICA DO 
NOMENTO DINAMICO, A COREOGRAFIA DO CRIME, é o silencio da ciência.

À primeira vista parece complicado, sim, é muito complicado, complicado 
mesmo, trata-se de questões técnico-científicas que somente os “expert's” irão nos 
ajudar a esclarecer; sem Medicina Legal e as ciências afins, não se faz justiça. essa 
empreitada é longa, uma estrada que não tem fim, bem porque, a cada dúvida sempre 
surge uma nova via de pesquisa, pelo fato das ciências afins, uma esclarecendo a outra, 
que após fornecidas, faz com que continuemos nossa viagem para atingir a meta 
traçada no esclarecimento do fato criminoso.

Infeliz daquele que não tem meta na vida, compensa, mesmo diante dos 
tropeços causados pelos dotados de zombarias, por sinal, vitimas de distúrbio a 
participar da coexistência, posto que recomendável seja a melhor possível, muitas 
vezes inatingível.

Tudo tem o seu ponto de partida no momento da ocorrência do fato 
convivencial, que uma vez investigado, CIENTIFICAMENTE, quando tudo ainda 
esta crepitando, certo é que raramente algo ficara para traz, bem porque 
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reconstituições e exumações faz o Estado suportar ALTO CUSTO, que a viger 
habitualmente, faz com que órgãos governamentais não aparelhem adequadamente os 
cientistas.

Muito trivial estampasse aqui repetindo tudo o que já verbalizei quando das inúmeras 
palestras ministradas sob a coordenação da Diretoria e Cultura e Eventos da Ordem 
dos Advogado do Brasil – Seção São Paulo, tanto na Capital como pelo interior afora, 
porque, via-de-regra, nas publicações, ao constar meu nome nos cartazes divulgando e 
chamando outras Subseções, é fato que os inscritos já sabem o que será abordado. 
Partindo dessa premissa, resolvi procurar outra estrada, desta feita, a Criminologia 
Clinica e a Psiquiatria Forense; resolvi estudar A MULHER, essa figura 
presumidamente de perfil materno, angelical, “boazinha”, meiga, dócil, bela e muitas 
vezes santificada.

 Ao invés de pesquisar nos presídios femininos, resolvi me arriscar a 
desvendar porque mulheres são internadas em hospitais de custódia e tratamento 
psiquiátrico.

A MULHER CRIMINOSA DOENTE MENTAL:

Na hipótese do Operador do Direito, no caso, Advogado Criminalista, não 
tendo espírito pesquisador (para não dizer: coragem), recomendo que sequer inicie, 
bem porque quando da minha primeira participação numa necropsia, em que meu 
Orientador, Prof. Dr. Badan Palhares, quando no setor-necroscopico, ao se munir de 
serrote e faca muito afiada, quando iniciou o rebatimento do couro cabeludo do 
cadáver, olhando para o lado e vendo dois filetes de lágrimas descendo pela minha 
face, não titubeou em me dizer: “fique um pouco lá fora, e se alguém lhe perguntar se 
está chorando, responda prontamente, “é o formol que respingou em meus olhos”, mas 
eu insisto que você fique aqui até o fim, caso contrario pode desistir do curso”. 
FIQUEI E OBTIVE O CERTIFICADO DE PROFESSOR DE MEDICINA LEGAL, 
foi a gloria, e hoje tenho a honra de ser mencionado em livro de autoria do Mestre: 
“Por que converso com os mortos” – Fortunato Antonio Badan Palhares – 
Ed.Landscap

Lembrando aquele episodio me senti encorajado para estudar A MULHER 
CRIMINOSA, DOENTE MENTAL, e estou fazendo no Hospital de Custódia e 
Tratamento Psiquiatrico “Professor André Teixeira Lima” – em Franco da Rocha – 
Estado de São Paulo – Ala Feminina, todas custodiadas por Medida e Segurança.

 Segundo trabalho elaborado pelo Médico Psiquiatra, Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Garcia, trata-se de um hospital-presídio que reúne contrastes e vicissitudes 
de uma instituição mista, destinado basicamente a fazer cumprir medida de segurança 
para inimputáveis, de ambos os sexos, e ocasionalmente para semi-imputáveis, ou 
seja, indivíduos que estão abrangidos pelo artigo 26 – “caput” - do Código Penal 
Brasileiro, e seu parágrafo único, realizações de Laudos de Sanidade Mental em réus 
de ambos os sexos e tratamento de sentenciados, e de réus de ambos os sexos, que 
venham a sofrer de doença mental.
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Importante destacar a luta encetada pelo Prof. Dr. Franco da Rocha, que teve seu início 
na criação do Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo, quando ele, em 1895, 
assumiu a direção do então Serviço de Assistencia aos quinze doentes mentais 
psicopatas criminosos recolhidos no Hospício da Várzea do Carmo, em São Paulo. Em 
1910 o Eminente Mestre publicou o livro “Esboço de Psiquiatria Forense”, 
aposentando-se em 1923, sendo sucedido por Antonio Carlos Pacheco e Silva.

Naquela época calculava-se que 1500 era o total de delinquentes doentes 
mentais nas cadeias de todo o Estado de São Paulo.

Foi o Professor de Medicina Legal Dr. Alcantara Machado quem, aos 13 de 
dezembro de 1927 apresentou ao Congresso Estadual o Projeto nº 3, criando então o 
Manicômio Judiciário do Estado de São Paulo que foi construído num terreno de 
185.000 m2 na Cidade de Franco da Rocha, inaugurado oficialmente em dezembro de 
1933, e o seu primeiro diretor foi o Prof. Dr. Andre Teixeira Lima, ocupando o cargo 
por quase 30 anos.

A Ala Feminina foi criada no ano de 1943, e até hoje funciona próxima ao antigo 
Predio Central.

Nas décadas de 50 e 60 foi considerado um HOSPITAL-PRESIDIO 
MODELO PARA A AMERICA LATINA.

Hoje conta com Equipes Multiprofissionais, abrindo-se assim novas 
perspectivas no tratamento dos internos.

Atualmente compreende uma Colônia Masculina composta por 15 prédios, 
sendo 7 pavilhões com capacidade para 40 pacientes cada um, um pavilhão de Clinica 
Médica, um pavilhão de C.T.I., um Posto Cultural onde são desenvolvidas atividades 
de alfabetização e supletivo, mais um Centro Comunitário com o pavilhão de visitas 
onde ocorrem eventos sócio-culturais; tem até bailes entre os internos.

A Ala Feminina é dividida em 9 amplos dormitórios, além da Sala de Terapia 
Ocupacional.

Foi por essa Ala que eu me interessei, mesmo não tendo conhecimento que aos 
07 de maio deste ano de 2010, o Doutor Luiz Flávio Borges D'Urso, através do Ofício 
GP. 906/10 já havia me designado membro suplente do Comitê de Ética em Pesquisa 
da Secretaria da Administração Penitenciária CEP/SAP, conforme ofício GP.904/10 
remetido ao Secretário da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, não 
tinha conhecimento porque tudo recebi o comunicado posteriormente minha pesquisa 
no Hospital de Custódia de Franco da Rocha, foi mera coincidência, coincidência que 
muito me alegrou, porém, mas a alegria maior foi reciprocidade de ética e respeito em 
relação as internas e funcionários durante meus estudos.

Feito este parênteses:
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Após entrevista com a diretoria daquele nosocômio, e obtido o credenciamento, lá fui 
eu paramentado de avental, prancheta e caneta, devidamente monitorado, para as 
dependências internas da Ala Feminina, momento que experimentei repentina dor-de-
cabeça e sintoma de haver levado uma estocada na nuca; travei no momento que 
ingressei no enorme pateo (diga-se, limpo), quando me sentei no banco, ao lado da 
agente de segurança, a Catuxa (nome fictício), dando início ao bate-papo de 
aproximadamente 45 minutos, rodeado de internas, com muitas circulando e outras, 
ao longe, olhando para mim como se deparando com um “bicho-papão” (um 
“Estranho no Ninho”), bem porque paramentado com avental branco, mal sabia eu 
que algumas possuem a “síndrome do jaleco branco”, por elas denominado de “cuca”.

Repentinamente, eis que surge uma morena, alta, muito forte, se postando a 
minha frente com as mãos na cintura que, em posição de desafio passa a urinar, dando 
meia volta para iniciar a caminhada em circulo pelo pateo, por vezes parando, ao longe 
me encarando, e eu sendo alertado pela Agente de Segurança Catuxa sobre a hipótese 
daquela morena, alta e forte, tirar os calçados, como um convite para lutar. Felizmente 
tudo correu bem, sem novidade.

Ali encontrei o seguinte:

HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIATRICO
“PROF. ANDRE TEIXEIRA LIMA”

FRANCO DA ROCHA – ESTADO DE SÃO PAULO
ALA FEMININA
Todas brasileiras

83 Internas:   75 com medida de segurança (internação)
                        8 presas provisórias

Grau de escolaridade: 26 analfabetas
         57 alfabetizadas: 31 ensino fundamental incompleto

          10 ensino fundamental completo
            8  ensino médio incompleto
            4  ensino médio completo
            4  ensino superior incompleto

Faixa Etária:   7:  18 a 24 anos
                     17:  25 a 29 anos

        15: 30 a 34 anos
         27: 35 a 45 anos
                     15: 45 a 60 anos
                       2: mais de 60 anos

Etnia:   46 brancas
            37 negras
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Laborterapia:
Das 83 somente 45: 39 em parceria com Orgãos do Estado

                6 artesanato 
81 leitos psiquiátricos

TIPIFICAÇÃO PENAL:
Homicidio simples:       5 (mãe – marido – irmão – filhos)

Homicidio qualificado: 25

Furto: 4
Furto qualificado: 8
Roubo qualificado: 7
Roubo simples: 1
Latrocinio: 2
Crime sexual: 1

Atentado violento ao pudor: 2
Trafico de entorpecente: 10

REINCIDENCIA:
Furto – homicídio – trafico de entorpecente - 

VISITAS: somente 20% (geralmente da mãe)

Eletrochoque – somente até 1985

Me chamou a atenção foi a Xiquita (nome fictício), tendo ela o seguinte perfil:

 “Xiquita”: (sindrome do jaleco branco – “ A CUCA”
30 anos
Casada
Normal – carinhosa – responsável - educada
Homicídio contra os 2 filhos: 6 anos e 1,4 anos. (depressão psicótica – confusão 
mental – ciúme do marido - involução mental – pensamento de ruína – nada vale a 
pena – interpreta os outros como a si mesma – perda do elo vital – a vida não tem mais 
sentido – matou os filhos para que não sofram.
Incurável (só tem controle)
Propensão ao suicídio 
Instrumento utilizado serra elétrica (Makita)
Recebe visita: mãe – irmãos e marido (com quem tem acentuado apego)

Xiquita circula pelo pateo sempre acompanhada de outra interna, porém, não 
pronuncia uma palavra; anda como se jogasse as pernas, ambos os polegares estão 
sempre travados. (meus estudos em relação a Xiquita, estão em andamento).
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Naquele nosocômio, desde o porteiro até o alto escalão são super-amaveis, atenciosos, 
prestativos, porém, carentes; alguns se encontram afastados para tratamento 
psicológico, são funcionários que procuram tratamento especifico junto a órgãos 
governamentais, e incrivelmente são discriminados por exercerem o mister naquele 
nosocômio, o que é lamentável.

A farmácia é impecável, não faltam medicamentos, tanto para o tratamento 
específico, como para a terapia de AIDS e outras complicações clinicas. As vezes 
torna-se necessário a “restrição” quando da ocorrência de surto.

Fiz questão de participar do almoço, a mesma comida servida para os 
internos, alimentação supervisionada por nutricionista de formação.

Apesar das dificuldades de logística, como por exemplo: TODA ADMINISTRAÇÃO 
É FEITA MANUALMENTE – NÃO HÁ UMA MAQUINA DE ESCREVER 
ELETRICA, FALAR EM  COMPUTADOR SERIA PIADA, TUDO É NA CANETA, 
apesar disso não me deparei com funcionário de “cara amarrada”, muito ao contrário.

Por ora estanquei minhas pesquisas a vista de inúmeros casos jurídicos em andamento, 
dos quais sou defensor; até agora consegui apreender o seguinte:

SE TODOS OS DESEJOS HUMANOS FOSSEM POSSÍVEIS DE SER 
REALIZADOS, SEM CAUSAR PREJUÍZO À SOCIEDADE, NÃO HAVERIA 
NECESSIDADE DE LEIS E NORMAS QUE “FISCALIZASSEM” OS 
COMPORTAMENTOS DAS PESSOAS. O DESEJO HUMANO É, EM GERAL, 
INCONSCIENTE. E QUANDO ATINGIDO DE FORMA INADEQUADA, O 
CUSTO É PROIBITIVO.

 Apreendi que a teoria de Lombroso merece ser adotada:

“O criminoso é nato.
É aquele que pertence a troncos ainda atrasados na evolução da espécie.
O criminoso possui anomalias proprias.
O delinquencia é atavica, transmitida por heranças de certos caracteres fisicos e 
psiquicos (hereditariedade e genética).
É identico ao louco moral.
Apresenta base epileptica (doença que provoca repentina convulsão ou perda de 
consciencia, explicavel, sobretudo no atavismo). 
Possui tipo biologico especial; correspondencia do fisico com a psique (mulher 
menstruada ou no estado puerperal).
E possui estigmas anatomicos que SOMENTE O MEDICO PSIQUIATRA PODE 
AVALIAR.

Aprendi que a EMANCIPAÇÃO DA MULHER se deve a participação em grande 
escala social e de produção. Posto que hoje exerce o trabalho domestico de forma 
moderada, bem porque foi incluida na industria moderna, transformando o trabalho 
domestico em trabalho publico.
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Hoje a mulher não mais aceita o confinamento patriarcal, ou marital, e vige o prazer na 
variação sexual descomprometida. Pelo exito profissional, Prazer sexual não é tudo na 
vida. A mulher, quando ama, ama sinceramente.

Apesar de tudo, HOMEM E MULHER são verdadeiras feras, ambos 
foram desenvolvendo, e o homem passou a predominar devido sua força física; passou 
por mais transformações e adaptações cerebrais que a mulher.

A mulher não desenvolveu cerebralmente junto com o homem devido ao mecanismo 
da atrofia pela inanição.

Mulher tem o cranio e o cerebro menor, porém, possui mais medula espinhal 
(sistema nervoso central) que o homem.

Todos os órgãos do corpo humano estão intimamente ligados ao cérebro, por 
meio de filetes de comunicação nervosa, dominando a simpatia no organismo.

O cérebro é o orgão da cenestesia da personalidade (consciencia, senso de 
percepção).

A mulher se aproxima mais da criança que o homem, é romantica, preconceituosa, 
discriminatória, sentimental, fantasiosa, politica, é economica quando se dedica a 
tarefas do lar, por isso possui alto esforço pela sobrevivencia e maior participação na 
vida comunitária. 

Ocorre que a alimentação da mulher é inferior em relação ao homem, e por 
vezes a atividade cerebral é menor em relação ao homem; a mulher possui mais 
coração que cérebro (mais medula espinhal que o homem (sistema nervoso central).

 A maior evolução cerebral do homem é de caráter perfeitamente distinto; em 
relação ao sexo, fez predominar na mulher atraves das glandulas mamarias.

 Curioso notar que a mulher não se vinga do homem que a traiu; perdoa, ou 
comete o suicidio por desespero do abandono. É mais contida em relação ao homem 
(imobilidade do óvulo em relação a mobilidade do espermatozoide)

É mais conservadora, bem por isso que, quando se vinga, a vingança é atroz, 
passa a ser um monstro de ferocidade, só respira vingança, quer sempre o sofrimento 
da vítima, comete o crime com mescla de sadomasoquismo, torna-se envenenadora 
(vingança demorada); resolverizadora: felina, demonstra ter nervos desarranjados.

A mulher possui complexo de masculinidade, por isso se rebelam contra o natural 
papel biológico.

A partir de 1971 as mulheres passaram a praticar mais crimes devido a 
participação na forma de trabalho, mas quase sempre são absolvidas no Tribunal do 
Júri quando do cometimento de crime passional, que é o desencadeamento das 
emoções (o que gera violencia). É a paixão homicida motivada pelo ferimento das
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fibras intimas:
Exaltação –irreflexão – ciumes – amor – ofendida.

Geralmente, após o homicídio, pratica o suicídio, antes porém, se ferem, se 
cortam parar saber se a morte dói.

Detalhe que muito me chamou a atenção foi constatar que, de acordo com a 
avaliação da coordenadora da área de Saúde Mental da Secretaria, Luizemir Lago, 
"o estudo evidencia um problema cada vez mais frequente na sociedade; a relação 
da mulher com o álcool. Muitas ainda se recusam a procurar ajuda médica, porque 
além do fato característico dos dependentes de negarem o vício, as mulheres 
carregam estereótipos sociais que a fazem rechaçar qualquer possibilidade de 
tratamento. Muitas vezes, por vergonha.

O aumento de mulheres em tratamento contra o alcoolismo tem sido 
constante. Pesquisa similar apresentada pela Secretaria da Saúde, em 2007 já 
apontava que o número de mulheres em tratamento contra o alcoolismo crescia 
122% no Estado desde 2004, um crescimento médio de 30,6% ao ano. 
Lamentavelmente, hojé é bem maior.

Meus estudos ainda estão no nascedouro, é uma estrada muito longa, 
jornada que demandará anos e anos de dedicação, porém, eu não poderia deixar 
de registrar meus agradecimentos, primeiramente ao meu Amigo, Mestre e 
Preceptor Professor Doutor Antonio José Eça, foi o Eminente Médico 
Psiquiatra quem me recomendou a Dra. Odete Maria Vieira Lanzotti, 
Digníssima  Diretora Geral do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiatrico 
“Prof. André Teixeira Lima” de Franco da Rocha – Estado de São Paulo, que 
por sua vez me proporcionou salutar convívio com o Prof. Dr. Carlos Eduardo 
Garcia, Médico Psiquiatra e Perito, que p colocou a minha disposição todo 
efetivo da Ala Feminina, a saber:

Daycller C. A. Santana  ...........................................................“Nimj”
Adjanir de Oliveira Nagy (Deja) ............................Assistente Juridico      
Dalva Adomaitis  - ...............................................Assistente Jurídico
Ronivon Felisberto da Silva  (Roni) –Monitor.........Assistente Jurídico
Sumara Aparecida Barel ..............................Secretaria Dep. Jurídico
Claudia dos Reis Barel ...................................................... Farmacia 
Nelma da Silva .................................................................. Farmacia 
Eliane Paula de Abreu Albi ................................................. Farmácia
Gilberto Alves de Oliveira .............................................. Enfermagem

169



 AGENTES DE SEGURANÇA

Assis Antonio Barbosa   - Aparecida da Silva  - Josefina Pereira Pedroso 
Rosangela P. Luz Cardoso (Rose) - Roseli Aparecida dos Santos  
Sonia Moraes - Sonia Tobias - Vanda Lucia P. Carvalho e Luiz Antonio Pedroso.

Rogo escusas na hipótese de haver olvidado alguns, falha que será reparada 
quanto terminar minhas pesquisas.
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DIREITO CONSTITUCIONAL DAS MULHERES

Dessarte não pode haver judeu 
nem grego; nem escravo nem 
liberto; nem homem nem 
mulher; porque todos vós sois um 
em Cristo Jesus. Gálatas 3:28

Paulo Hamilton Siqueira Jr, 
Advogado; Diretor do Núcleo de 
Ciências Jurídicas e Sociais,  
Pesquisador e Professor nos 
cursos de graduação e pós-
graduação em Direito do Centro 
Universitário das Faculdades 
Metropolitanas Unidas (FMU); 
Mestre e Doutor em Direito pela 
PUC/SP; Jurista do Tribunal 
Regional Eleitoral do Estado de 
São Paulo.

A Constituição Federal de 1988 configura-se como marco jurídico, social e 
político da transição democrática e institucional, concedendo ênfase aos direitos 
humanos. Essa Constituição inseriu no sistema jurídico pátrio a proteção dos direitos 
humanos, constituindo-se a Carta Política mais avançada em matéria de direitos 
fundamentais na história constitucional do país. A conquista dos direitos 
fundamentais surgiu com o Estado Democrático e Social de Direito. 

A sociedade percorre um longo caminho elegendo os bens jurídicos mais 
relevantes. Por intermédio desse extenso percurso de evolução social, a sociedade 
política conquista esses direitos que são consagrados na norma fundamental, ou seja, 
na Constituição. A partir daí, são denominados de direitos fundamentais, que os 
direitos indisponíveis que o cidadão possui em face do Estado. Os direitos são 
fundamentais na medida em que estão inseridos na norma fundamental de 
determinado Estado, ou seja, na Constituição. 

A doutrina classifica os direitos fundamentais utilizando, como critério, a 
ordem histórica cronológica de reconhecimento constitucional, em: 1.direitos 
fundamentais de primeira geração; 2.direitos fundamentais de segunda geração; e 
3.direitos fundamentais de terceira geração.

Os direitos fundamentais de primeira geração são os direitos e garantias 
individuais e políticos clássicos (liberdades públicas), que exigem uma prestação 
negativa do Estado. Essa categoria de direitos se caracteriza como uma limitação ao 
poderio estatal. Na verdade são, num primeiro momento, limitações impostas ao 
Estado, que deve respeitar os direitos individuais e os direitos individuais exercidos 
coletivamente¹. Os direitos de primeira geração foram os primeiros a serem 
positivados, revelando-se na primeira metade do século XVIII juntamente com a 
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concepção de Estado Liberal. Na segunda metade do século XIX surgem os direitos 
coletivos e os relativos à participação política do cidadão². São direitos individuais 
exercidos coletivamente³. 

Os direitos fundamentais de segunda geração são os direitos econômicos, sociais e 
culturais que exigem uma prestação positiva do Estado. São as liberdades positivas, 
reais ou concretas. Nessa esfera, não se exige do Estado uma abstenção que se verifica 
numa atitude negativa, mas a ação do Estado com o intuito de alcançar o bem comum.

Os direitos fundamentais de terceira geração são os verificados pela tutela dos 
interesses difusos e coletivos . “Como direitos de terceira geração os chamados 
direitos de solidariedade ou fraternidade, que englobam o direito a um meio ambiente 
equilibrado, a uma saudável qualidade de vida, ao progresso, à paz, à 
autodeterminação dos povos e a outros direitos difusos ”.

A noção de Estado de Direito e os pressupostos do Estado Liberal surgiram 
como fruto direto dos processos revolucionários da França e dos Estados Unidos da 
América. A igualdade teórica e absoluta do Estado Liberal abriu espaço para a 
desigualdade real e o surgimento das injustiças sociais. No Estado em que tudo é 
permitido, o mais forte oprime o mais fraco. O Estado Liberal realmente gerou 
grandes injustiças. Esse quadro, somado à revolução industrial, deu impulso ao 
surgimento dos direitos humanos de 2ª geração.

¹   LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos : uma diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo : Companhia das Letras, 1988, p. 126: “Num primeiro momento, na 
interação entre governantes que antecede a Revolução Americana e a Revolução Francesa, os 
direitos do homem surgem e se afirmam como direitos do indivíduo face ao poder do soberano 
no Estado absolutista. Representavam, na doutrina liberal, através do reconhecimento da 
liberdade religiosa e de opinião dos indivíduos, a emancipação do poder político das tradicionais 
peias do poder religioso e através da liberdade de iniciativa econômica e emancipação do poder 
econômico dos indivíduos do jugo e do arbítrio do poder político”.
²  LOPES, Ana Maria D'Ávila. Os direitos fundamentais como limites ao poder de legislar. Porto 
Alegre : Sergio Antonio Fabris, 2001, p. 63. 
³   LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos : uma diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo : Companhia das Letras, 1988,  p. 127: “Os direitos individuais 
exercidos coletivamente incorporam-se, no correr do século XIX, à doutrina liberal, que neles 
reconheceu um ingrediente fundamental para a prática da democracia”. 
   ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito 
constitucional São Paulo : Saraiva, 1998, p. 65. 
       Moraes, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais. São Paulo : Atlas, 1998, p. 45.
       SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16ª ed. rev. e atual., São 
Paulo : Malheiros, 1999, p. 119: “O individualismo e o abstencionismo ou neutralismo do 
Estado liberal provocaram imensas injustiças, e os movimentos sociais do século passado e deste 
especialmente, desvelando a insuficiência das liberdades burguesas, permitiram que se tivesse 
consciência da necessidade da justiça social”.
    LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos : uma diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo : Companhia das Letras, 1988,  p. 127: “A primeira geração de direitos 
viu-se igualmente complementada historicamente pelo legado do socialismo, vale dizer, pelas 
reivindicações dos desprivilegiados a um direito de participar do 'bem-estar social', entendido como 
os bens que os homens, através de um processo coletivo, vão acumulando no tempo. 
É por essa razão que os assim chamados direitos de segunda geração, previstos pelo 
welfare state, são direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade. Tais 
direitos – como o direito do trabalho, à saúde, à educação – têm como sujeito o Estado 
porque, na interação entre governantes e governados, foi a coletividade que assumiu a 
responsabilidade de atendê-los”.
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Os direitos humanos de primeira e segunda geração não são antagônicos e 
contraditórios. Essas duas vertentes da atuação estatal (positiva e negativa) são 
perfeitamente compatíveis e igualmente de real importância. A plena realização dos 
direitos individuais surge com a realização dos direitos sociais. A liberdade de 
expressão só surge com a educação. O indivíduo só exerce realmente sua autonomia se 
assegurado um mínimo de direitos sociais concretos. Os direitos humanos de 2ª 
geração reforçam e consagram a plenitude da dignidade da pessoa humana, que é o 
ponto nevrálgico dos direitos fundamentais e exigem uma prestação positiva do 
Estado, ou seja, uma intervenção política concreta para a realização dos referidos 
direitos.    

Da análise do sistema jurídico pátrio vislumbramos a preponderância do 
Estado Democrático e Social de Direito. Nesse perfil, a relação comunidade-
indivíduo não é nem do absolutismo nem do liberalismo, procura-se buscar o 
equilíbrio. Cabe ressaltar que o realce ao indivíduo, consagrado no texto 
constitucional, não caracteriza a República Federativa do Brasil como um Estado 
Liberal; pelo contrário, a inserção dos direitos sociais na Carta Magna o caracteriza 
como um Estado Democrático e Social de Direito. Essa assertiva é verificada no 
referido Título I – Dos Princípios Fundamentais, da Constituição Federal de 1988, em 
especial o art. 3º e seus incisos, que traçam fundamentos caracterizadores do Estado 
Democrático e Social de Direito.  

A Constituição de 1988 consagrou e constituiu o Estado Democrático e Social 
de Direito, sintetizando e harmonizando os conceitos do Estado Social e do Estado 
Liberal. Dessa forma, os direitos individuais encontram limites no Estado Social. 

No contexto da evolução social e mundial dos direitos humanos, o sistema 
jurídico pátrio inseriu nas Constituições desde a Independência, regras atinentes aos 
direitos e garantias fundamentais. Mas foi com o advento da Constituição Federal de 
1988 que o nosso sistema jurídico manifestou de forma extraordinária a garantia aos 
direitos humanos, sendo regularmente denominada de Constituição Cidadã. Ao 
promulgar a Constituição Federal de 1988, o Deputado Ulysses Guimarães, 
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, afirmou: “A Constituição é, 
caracteristicamente, o estatuto do Homem, da Liberdade, da Democracia (...). Tem 
substância popular e cristão o título que a consagra: a Constituição Cidadã!  ”. 

       
  RAMOS, André de Carvalho. Direitos humanos em juízo : comentários aos casos 
contenciosos e consultivos da corte interamericana de direitos humanos. São Paulo : Max 
Limonad, 2001,  p. 31: “Com base nas diversas correntes de pensamento socialista, estruturou-
se a defesa de direitos sociais pelo Estado. De fato, reconhecia-se que o indivíduo só exercitava 
realmente sua autonomia caso houvesse garantia de um mínimo de dados sociais concretos. 
Sem o acesso à saúde, habitação, emprego e outros dados sociais, a aspiração à autonomia 
individual se transformava em exercício de retórica. Com crescente crítica à teoria liberal dos 
direitos fundamentais, estrutura-se a dita teoria social, pela qual os direitos fundamentais 
seriam todos os direitos de liberdade acrescido dos direitos de intervenção do Estado, capazes 
de assegurar materialmente o respeito à dignidade da pessoa humana”.
    SIQUEIRA JR., Paulo Hamilton. Controle de Constitucionalidade : com as modificações 
introduzidas pelas leis ns. 9.868/99 e 9.882/99. São Paulo : Juarez de Oliveira, p. 1.

8

9 

8 

9

173



Os direitos fundamentais são ressaltados nitidamente no texto constitucional, 
com o zelo de quem edifica algo novo em substituição ao regime autoritário do sistema 
jurídico anterior. A Constituição inaugura o seu texto com os direitos e garantias 
fundamentais. 

O Título II da Constituição Federal de 1988 trata “Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais”. Nesta parte se evidencia a separação entre os direitos individuais e 
coletivos, sociais, da nacionalidade e políticos

Na construção do Estado Democrático e Social de Direito verificou-se a 
preocupação com o princípio da igualdade, em especial com o tratamento isonômico 
entre homens e mulheres. O art. 5º, inciso I estabelece que “homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. Verificamos 
claramente o objetivo do texto constitucional em promover a igualdade, coibindo um 
aspecto cultural que foi a discriminação em relação ao sexo feminino. 

Alexandre de Moraes escreve que “a correta interpretação desse dispositivo 
torna inaceitável a utilização do discrimen sexo, sempre que o mesmo seja eleito com 
o propósito de desnivelar materialmente o homem da mulher; aceitando-o, porém, 
quando a finalidade pretendida for atenuar os desníveis  ”. 

A discriminação em razão do sexo indicando a mulher à condição de 
inferioridade e em consequência tratando o sexo feminino de forma desigual é prática 
corrente nas sociedades. Esse quadro de opressão em relação ao gênero feminino 
ainda é uma realidade. Nessa esteira, a Carta de 1988 elencou que o tratamento deve 
ser igualitário. O próprio texto constitucional excepciona a igualdade total entre 
homens e mulheres, quando o objetivo é proteger a mulher ou resgatar um tratamento 
diferenciado, como ocorre no âmbito do trabalho.

José Afonso da Silva ressalta que “o sexo sempre foi um fator de 
discriminação. O sexo feminino esteve sempre inferiorizado na ordem jurídica, e só 
mais recentemente vem ele, a duras penas, conquistando posição paritária, na vida 
social e jurídica, à do homem  ”. 

A intenção real do legislador constituinte originário, ao prever que “homens e 
mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”, não foi a 
de proporcionar uma discriminação entre os sexos, na verdade, busca-se nivelar e 
contemplar as diferenças de cada um; jamais deve a norma ser interpretada de forma a 
beneficiar um deles, principalmente em detrimento do outro. “Vale dizer, o verdadeiro 
significado de eqüidade não é o mesmo de igualdade. A igualdade é a conseqüência 
desejada da eqüidade, sendo esta só ponto de partida para aquela. É por meio da 
eqüidade, ou seja, do reconhecimento das diferenças e das necessidades diversas dos 
sujeitos sociais, que se alcança a igualdade. A igualdade não é mais um ponto de 
partida ideológico visto de forma exclusivamente horizontalizada e que tendia a 
anular as diferenças, mas sim o ponto de chegada da justiça social, referencial dos 
direitos humanos mais elementares, em que o objetivo futuro é o reconhecimento da 
cidadania  ” 

  MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 
São Paulo: Atlas, 2007, p. 126).
   SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional. 16ª ed., São Paulo: Malheiros, 1999, 
pp. 226-227.
   GARRAFA, Volnei. Por uma ética periférica. Folha de São Paulo, 26.10.2002, p. A3.
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Vários países consagram o princípio da isonomia entre os sexos, como o art. 14 da 
Constituição Espanhola, o art. 3º da Constituição Italiana e o art. 3º da Constituição 
da Alemanha.

Nessa linha os pactos internacionais de direitos humanos, sendo que 
podemos destacar quatro importantes instrumentos:

1.Convenção relativa aos direitos políticos da mulher (1952);
2.Convenção relativa à eliminação de todas as formas de 
discriminação contra a mulher (1979);
3.Declaração sobre a proteção da mulher e da criança em estados de 
emergência e de conflito armado (1974);
4.Protocolo de emenda da convenção para repressão do tráfico de 
mulheres e crianças (1921) e Convenção para a repressão do tráfico 
de mulheres maiores (1933)
Salientamos  o art. 1º da Convenção relativa à eliminação de todas 

as formas de discriminação contra a mulher adotada pelo Resolução n. 34/180 da 
Assembléia das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 1979 e aprovada pelo 
Decreto Legislativo n. 93, de 14 de novembro de 1983: “Para fins da presente 
Convenção, a expressão 'discriminação contra a mulher' significará toda distinção, 
exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado 
prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, 
independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da 
mulher, dos direitos do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em 
qualquer outro campo”. 

No âmbito do sistema interamericano de direitos humanos, os arts. 3º a 6º, da 
Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a 
mulher, de 1994, elencaram os seguintes direitos protegidos:

   
   Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.
   3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. È compito della Reppubblica remuovere gli ostacoli di ordine 
econômico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effetiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all'organizzazione política, econômica e sociale del Paese.  
   Artikel 3 (Gleichheit vor dem Gesetz). (1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) 
Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung 
bestehender Nachteile hin. (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 
Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden
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“Art. 3º. Toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto no 
âmbito público como no privado.

Art. 4º. Toda mulher tem direito ao reconhecimento, gozo, exercício e 
proteção de todos os direitos humanos e liberdades consagradas pelos instrumentos 
regionais e internacionais sobre direitos humanos. Estes direitos compreendem, 
entre outros:

a) o direito a que se respeite sua vida;
b) o direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral;
c) o direito à liberdade e à segurança pessoais;
d) o direito a não ser submetida a torturas;
e) o direito a que se respeite a dignidade inerente a sua pessoa e que se 

proteja sua família;
f) o direito à igualdade de proteção perante a lei e da lei;
g) o direito a um recurso simples e rápido diante dos tribunais competentes, 
que a ampare contra atos que violem seus direitos;
h) o direito à liberdade de associação;
i) o direito à liberdade de professar a religião e as próprias crenças, de acordo 

com a lei;
j) o direito de ter igualdade de acesso às funções públicas de seu país e a 
participar de assuntos públicos, incluindo a tomada de decisões.

Art. 5º. Toda mulher poderá exercer livre e permanente seus direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais e contará com a total proteção desses 
direitos consagrados nos instrumentos regionais e internacionais sobre 
direitos humanos. Os Estados-partes reconhecem que a violência contra a 
mulher impede a anula o exercício desses direitos.
Art. 6º. O direito de toda mulher a uma vida livre de violência inclui, entre 
outros:

a) o direito da mulher de ser livre de toda forma de discriminação, e
b) o direito da mulher ser valorizada e educada livre de padrões estereotipados 
de comportamento e práticas sociais e culturais baseados em conceitos de 
inferioridade ou subordinação”.

Cabe ressaltar que os direitos e garantias expressos nos tratados 
internacionais integram o sistema jurídico pátrio. Isto quer dizer que as normas 
internacionais aprovadas pelo Congresso Nacional interagem e completam os direitos 
humanos da nação brasileira. 

O tratamento isonômico entre os sexos é tão importante que se constitui como 
um dos fins do Estado inaugurado pelo texto de 1988: 

“Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação”. 

A referida igualdade é confirmada no art. 226, § 5º, da Constituição Federal, 
que estabeleceu de forma clara, límpida e cristalina a igualdade conjugal:
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“Art. 226 ...
§ 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 

igualmente pelo homem e pela mulher”.
O papel da mulher na sociedade evoluiu, pois a posição essencialmente 

doméstica deu lugar à companheira participante, em igualdade de direitos e 
obrigações. Dessa feita, a direção da sociedade conjugal, a representação legal da 
família, a fixação do domicílio e a própria manutenção são exercidos em conjunto. A 
nova ordem constitucional aboliu expressamente qualquer discriminação e atribuiu os 
mesmos deveres e direitos em todos os atos da vida civil, inclusive em relação à vida 
conjugal.  

A função de mulher como colaboradora do homem era confirmada pelo art. 
233, caput, do Código Civil de 1916, que estabelecia: “o marido é o chefe da sociedade 
conjugal, função que exerce em colaboração com a mulher, no interesse comum do 
casal e dos filhos”.  O Novo Código Civil, influenciado pelo Direito Constitucional, 
estabeleceu em seu art. 1567 que “a direção da sociedade conjugal será exercida, em 
colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos”. 

Maria Helena Diniz explica que “da situação conjugal decorrem certos 
poderes para os consortes, principalmente o de dirigir a sociedade conjugal, uma vez 
que todo grupo social requer uma direção unificada para evitar instabilidade e para que 
os problemas cotidianos possam ser resolvidos pela conjugação da vontade de ambos 
os consortes. Por isso o Código Civil, art. 1567, ao conferir o exercício da direção da 
sociedade conjugal a ambos, independentemente do regime matrimonial de bens, não 
colocando qualquer dos cônjuges em posição inferior, revê tão-somente a 
preocupação de harmonizar o interesse comum da família, pois acrescenta que a 
função de dirigir a sociedade conjugal deve ser exercida, em colaboração, pelo marido 
e pela mulher, no interesse comum do casal e dos filhos, procurando atingir o bem-
estar de toda a família  ”.

A igualdade entre homem e mulher é realidade no Direito pátrio, sendo que 
não mais se justifica qualquer discriminação. O tratamento diferenciado só é admitido 
desde que tenha por objetivo atenuar o tratamento diferenciado. É exatamente o que 
ocorre ao direito constitucional do trabalho previsto no art. 7º, inciso XX, da 
Constituição Federal:

“Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem a melhoria de sua condição social:

XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei;”

O texto constitucional impõe uma prestação positiva com o intuito de 
consolidar o princípio da igualdade entre homens e mulheres, no que se refere ao 
mundo do trabalho.

Em suma, a Constituição consagrou os valores que configuram o Estado 
Democrático e Social de Direito, harmonizando os pressupostos do Estado Social e do 
Estado Liberal, que obriga o Poder Público a prestações positivas. Nesse contexto, 
surge o Direito Constitucional das Mulheres, que se configura como Direito 
Fundamental e justifica em alguns casos a intervenção positiva do Estado, com o fim 
de buscar o bem-estar social objetivado pela Constituição de 1988.

   DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 22ª ed. rev. e atual., São Paulo: 
Saraiva, 2007, pp. 133-134.
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A MULHER CONSUMIDORA E OS CONCEITOS 
CONSUMERISTAS A ELA APLICÁVEIS

                     Ricardo de Moraes Cabezón ,     
                                                                       Advogado; Mestre em Direitos Difusos 
                          e Coletivos; Especialista em Direito 
                                 Processual e em Docência do Ensino 
                             Superior; Presidente da Comissão de 
                        Direitos Infantojuvenis e Palestrante 
                                              do Departamento de Cultura e Eventos 
                               da OAB SP; Professor de Cursos de 
                     Graduação e Pós-Graduação em 
                     Direito; Autor de artigos e obras  
                                                                       jurídicas.

Vivemos o tempo em que a aparência é mais observada que o conteúdo; 
uma época em que o “ter” é mais valorizado do que o “ser”.

 Essa é a tônica da sociedade de consumo, a qual por meio de uma linguagem 
sedutora em anúncios impressos, publicados em revistas ou veiculados pelas 
emissoras de rádio e televisão nos impulsionam, como dissemos acima, a 'ter' para 'ser' 
e não 'ser' para 'ter'.

 Uma das maiores pressionadas nesse contexto é a mulher, a qual se vê 
severamente observada por vários ângulos como o estado de seu cabelo, a maquiagem 
que ostenta, o vestuário, cor de unhas, tipo de carro, marca da bolsa, sandália e tantos 
outros itens que acaba por comprometer significativa parte de seus vencimentos ao 
custeio de produtos e serviços que vão de tratamentos estéticos em virtude de uma 
ruga saliente a urgente tintura do cabelo em face do surgimento de um atrevido e 
indesejado fio de cabelo branco.

É nesse sentido que redigimos o presente artigo, para que reflitamos como a 
mulher é ao mesmo tempo a grande fomentadora da sociedade de consumo e não 
raramente a signatária de rótulos que a faz passar por injustos infortúnios tecendo ao 
final comentários sobre os conceitos a ela extensivos na legislação consumerista.

Tomemos por exemplo o setor automobilístico. Hipoteticamente a 
consumidora “X” se dirige a concessionária “Y” para reclamar do veículo adquirido 
há dois dias, pois colidira seu carro zero quilômetros em virtude de provável falha no 
sistema hidráulico de freio. Geralmente ao ser atendida em casos similares costuma 
sofrer uma das piores discriminações que não lhe possibilita argumentação ou defesa: 
trata-se do preconceito mudo, dissimulado,  que a torna motivo de galhofa entre os 
funcionários de forma velada haja vista ter sido estereotipada como uma pessoa que 
não tem a destreza suficiente para dirigir o veículo, pois além de mulher a 
consumidora era loira.

Certamente não terá seu direito respeitado tendo que se valer da via judicial 
para fazer prova do que argumentara.
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Tal cultura enseja várias afrontas, mas, sobretudo nos revela contradições às 
raízes de qualquer ser humano; à lei e à sobrevivência do fornecedor na sociedade de 
consumo.

Senão vejamos.
Representa, inicialmente uma afronta às raízes de qualquer ser humano, pois 

todos nós nascemos de uma mulher, que nos gerou e guiou tenramente nossos 
primeiros passos e momentos. 

É a mulher a criatura humana detentora da mais bela dádiva da natureza que 
lhe permite conceber; dar a luz; ser MÃE, como toda a singularidade que o significado 
dessa palavra traduz a todos nós. 

O papel da mulher hoje não é mais de mero apêndice do homem, mas de um 
ser batalhador, guerreiro, autônomo, protagonista de sua própria vida, que não 
raramente representa aquela que, sozinha e às custas de seu próprio esforço, conduz a 
criação e a educação de seus filhos e do próprio lar.

Traduz desrespeito às normas jurídicas em virtude de termos consagrado 
como Direito Fundamental na Constituição Federal de 1988, a máxima isonômica de 
que homens e mulheres são iguais perante a lei nos termos da Constituição¹. 

Não obstante todos os demais ordenamentos, tais como o ordenamento 
civilista, penal, trabalhista e demais legislações esparsas não só equiparam as 
mulheres aos homens como também asseguram garantias especiais em virtude da 
peculiaridade de sua natureza (exemplo: aposentadoria em menos anos que os 
homens, direito a licença gestante etc) procurando coibir a proliferação de uma cultura 
sedimentada na dominação masculina (ex.: tipificação em 2004 da violência 
doméstica no artigo 129 do Código Penal, promulgação da Lei nº 11.340/2006 
conhecida como Lei Maria da Penha etc).

Nesse esteio colacionam SYLVIO MOTTA e GUSTAVO BARCHET² :

Dentro do estudo do principio da isonomia, é dado especial destaque à análise da 
aplicação do princípio à relação homens/mulheres, principalmente no que concerne às 
condições para que possa ser conferido tratamento diferenciado para um dos sexos.

A Constituição é expressa ao indicar o caráter relativo desta igualdade, ao declarar 
que ela se verifica “nos termos desta Constituição”.

E a Constituição, efetivamente, estabelece tratamento diferenciado em diversos de 
seus dispositivos, alguns deles aplicáveis exclusivamente às mulheres. È o caso do art. 7º, inc. 
XVIII, que prevê a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 
cento e vinte dias; ou do art. 7º, inc. XX, segundo o qual a lei protegerá o mercado de trabalho 
da mulher, mediante incentivos específicos.

Em outros de seus dispositivos, a Constituição estabelece regramento diferenciado 
para homens e mulheres, como o art. 40, inc. III, a e b, e o art. 201, § 7º, incs. I e II, que, ao 
estabelecerem requisitos para a aposentadoria, trazem limites de idade e de tempo de 
contribuição distintos para homens e mulheres; ou o art. 143, § 2º, que isenta as mulheres do 
serviço militar obrigatório em tempos de paz.

E complementam³:
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“Apesar da rigidez constitucional (nos termos desta Constituição), a doutrina, a exemplo de 
Alexandre de Moraes, admite que outras diferenciações, além das constantes na Constituição, 
possam ser acolhidas pela aplicação do princípio, e, portanto, possam ser 
legitimamente estabelecidas na legislação infraconstitucional. Como visto anteriormente, a 
própria essência deste princípio consiste em que, além de dever ser conferido tratamento 
idêntico àqueles que se encontrem em situação idêntica ou semelhante, também pode ser 
estabelecido tratamento diferenciado para aqueles que se encontrem em situações díspares, 
desde que haja motivo legítimo para a diferenciação e esta seja estabelecida de forma razoável.

Um exemplo é a reserva legal para as mulheres de cargos em penitenciárias destinadas 
exclusivamente ao encarceramento de pessoas do mesmo sexo, pois a finalidade da norma é 
obter um ambiente carcerário menos propício a promiscuidade sexual”

Por fim, a continuidade de tal pensamento discriminatório traduzido na 
cultura da rotulagem e pré conceituações enseja a decretação da falência do 
fornecedor. 

Sim, a sua FALÊNCIA, eis que a população feminina atualmente, além de 
ocupar cargos de destaque no cenário nacional, tais como a Presidência da República e 
gestão de grandes empresas, se revela como independente e ativa financeiramente, 
motivo suficiente para fazerem a diferença nas relações comerciais. São elas que 
muitas vezes influenciam as aquisições da família, reparam mais nos detalhes dos 
produtos e serviços colocados no mercado e não raramente são o elemento 
determinante para o fechamento, ou não, do negócio.

Nos Estados Unidos o ingresso de mulheres nas Universidades, meio pelo 
qual nos capacitamos para assumir cargos de destaque na sociedade, é também maior. 
Pesquisas mostram que em 1996 tínhamos a proporção de 8,4 milhões de mulheres 
para 6,7 milhões de homens cuja estimativa apontava um crescimento em dez anos de 
9,2 milhões de mulheres contra 6,9 milhões de homens.

No Brasil o contingente feminino também se destaca.  Segundo dados 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao 
Censo de 2010, o Brasil tem 97.342.162 mulheres e 93.390.532 homens, isto é, 95,9 
homens para cada 100 mulheres, diferença que aumenta a cada ano.  Só para termos 
uma base no ano de 2000, a relação era de 96,9 homens para cada 100 mulheres.

Tom Peters , nesse sentido, já afirmava que o mercado possui novas regras em 
virtude da participação feminina, a qual possui um perfil que favorece improvisar com 
muito maior facilidade do que o masculino; que a elas é inerente a facilidade de 
delegar funções, trabalhar em equipes, entender e desenvolver relacionamentos, 
confiar na intuição: oferecer um retorno muito mais satisfatório às empresas, ou seja, 
acentua que o futuro pertence às mulheres!

¹ homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
²  in Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Editora Campos Jurídico: 2007,p. 169
³  Idem. ibidem. p. 169.
   In obra, Re-Imagine! Business Excellence in a Disruptive Age. EUA: DK Publishing, 2003.
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Não é só o poder de compra e decisão que faz da mulher uma consumidora 
especial, também o seu perfil: várias pesquisas já demonstraram claramente que, ao 
contrário do que se pensa ou se procura difundir, a mulher é mais consciente para o 
fechamento do negócio; compara mais preços; analisa o custo-benefício; enfim 
procura comprar soluções sendo mais fiel aos seus propósitos e metas pessoais.

Temos, portanto que a adequação do mercado e o foco no público feminino é 
uma regra que se impõe, sob pena de se falirem os investimentos e minguarem os 
planos de existência do empreendimento em um curtíssimo prazo.

Partindo então da premissa da mulher consumidora, aquela capaz de 
influenciar significativamente a sociedade de consumo com suas preferências e 
atitudes, iremos doravante analisar sucintamente o teor da Lei nº 8.078/89 também 
conhecida como Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC, no que tange ao 
conceito de consumidor atualmente aplicável a toda a sociedade e em especial às 
mulheres.

Nesse sentido, é importante consignarmos que o CDC foi erigido com base 
em princípios o que nos possibilita afirmar que a mera interpretação teleológica é 
suficiente para sua intelecção, ou seja, se conseguirmos analisá-lo tendo como 
referência a finalidade para o qual foi 
criado somos capazes de entender o espírito normativo e o alcance que se buscou 
difundir com sua promulgação.

Os dispositivos que melhor traduzem sua finalidade, até porque delineiam os 
princípios consumeristas, são os artigos 4º (da Política Nacional das Relações de 
Consumo) e 6°(Direitos Básicos), os quais elencam seus preceitos elementares, dentre 
os quais se destacam o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor perante o 
mercado de consumo e o respeito a dignidade da pessoa humana. 

Atestarmos que todo consumidor é vulnerável significa reconhecer que é ele o 
pólo mais fraco nas relações de consumo e carecedor de instrumentos que facilitem a 
defesa de seus direitos, afinal em uma sociedade capitalista, com um Estado 
extremamente deficitário, que nos impõe tantas e quantas variedades de prioridades 
individuais como aquelas de natureza alimentar, de vestuário, médica, estéticas, de 
ensino, segurança, entretenimento, moradia (etc) é impossível que uma pessoa 
isoladamente, consiga prover para si todos os itens que necessita para bem viver, 
restando apenas a necessidade de se dirigir ao mercado de consumo para adquiri-las de 
outras pessoas que as produziram e disponibilizaram, explorando assim a sua 
comercialização.

É nesse contexto que o legislador criou a norma, propugnando por maior 
equilíbrio nas relações jurídicas, vislumbrando oferecer instrumentos que gerassem 
harmonia e respeito aos consumidores.

Partindo desse pressuposto voltemos a nossa proposta: afinal quando 
podemos ser considerados consumidores e, portanto signatários da proteção ofertada 
pela Lei nº 8.078/90?

A resposta não é simples e traduz um dos grandes dilemas dos interpretes e 
operadores do Direito.  

A questão é saber inicialmente se estão presentes os conceitos de consumidor, 
fornecedor e de produto ou serviço no caso concreto, ou seja, somente com esses 
elementos concomitantemente presentes em uma relação negocial é possível 
afirmarmos que existe uma relação de consumo.

5
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Vejamos inicialmente o conceito de consumidor.
Sucintamente, o conceito de consumidor pode ser extraído pela leitura e 

interpretação de três artigos do CDC: 2º, 17 e 29, dos quais extraímos quatro hipóteses 
de enquadramento legal. 

A primeira hipótese está adstrita àquela pessoa que adquire ou utiliza produto 
ou serviço como destinatária final. (art. 2º, caput), v.g. quando compramos ou 
ganhamos algum produto que efetivamente usamos.

ORTHON SIDOU, que em 1977 defendia uma conceituação muito próxima a 
que hoje temos no CDC citado na obra de JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO 
dizia que:

  Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos 
os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
        I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
        II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:
        a) por iniciativa direta;
        b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;
        c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
        d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e 
desempenho.
        III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da 
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar 
os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na 
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;
        IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas 
à melhoria do mercado de consumo;
        V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de 
produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;
        VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a 
concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e 
signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;
        VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;
        VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo.
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
        I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de 
produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;
        II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a 
liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
        III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 
de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
        IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, 
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
        V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
        VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
        VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados;
        VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 
no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências;
        IX - ;
        X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.  
   Orthon Sidou apud José Geraldo Brito Filomeno in Manual dos Direitos do Consumidor. São Paulo: Atlas  
p.20

(Vetado)
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“Definem os léxicos como consumidor quem compra para 
gastar em uso próprio. Respeitada a concisão vocabular, o 
direito exige explicação mais precisa. Consumidor é 
qualquer pessoa, natural ou jurídica, que contrata para sua 
utilização, a aquisição de mercadoria ou a prestação de 
serviço, independentemente do modo de manifestação da 
vontade; isto é, sem forma especial, salvo quando a lei 
expressamente a exigir. Em regra imemorial extraída do 
artigo 1.583 do código Napoleônico e universalmente 
aceita, a transação existe por si;  
é um contrato consensual, concluído e perfeito, desde que 
as partes acordem sobre a coisa e o preço”

A segunda versa sobre o consumidor equiparado, abrangendo pessoas, ainda 
que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo (parágrafo único, 
artigo 2º). 

A terceira possibilidade conceitual reside na equiparação da pessoa do 
consumidor a todas as vítimas de fato do produto ou de serviço (art. 17 CDC - 
“consumidor by stander”), ou seja, pessoas que muito embora não tenham comprado 
ou adquirido, mas foram lesadas com exposição efetiva de sua saúde; exemplo: roda 
que se solta de ônibus de conhecida empresa e atinge uma pedestre parada na calçada 
causando ferimentos e danos.

Por fim, temos o conceito do artigo 29 do CDC que considera consumidores 
as pessoas, determináveis ou não, expostas a práticas comerciais lesivas. (por 
exemplo, ao assistir anuncio na televisão em que se promete falaciosamente o fim 
definitivo da celulite por meio da utilização de um determinado produto ou serviço: a 
consumidora pela mera exposição a essa prática enganosa é legitimada pelo CDC a 
reclamar seus direitos).

Reforçando o exposto colaciona CLAUDIA LIMA MARQUES

“... a definição de consumidor não distingue entre o adquirente de 
produtos e o usuário de produtos, nem entre o objeto da relação de 
consumo, se uso de produtos ou o uso de serviços – logo, não 
conhecemos, como a Argentina, uma diferenciação entre 
consumidor e usuário: para o CDC todos são consumidores. É 
assim que, nas quatro definições do CDC, muitos verbos e 
conceitos indeterminados são usados para descrever a atividade 
do sujeito (adquirir, ou utilizar, produto ou serviço), para 
descrever sua situação ou papel (intervir na relação de consumo, 
expostos a práticas, destinatário final, vítima de fato do produto 
ou do serviço).“

O conceito de produtos e serviços são tratados nos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º do 
CDC os quais dizem:

“§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

   In Manual de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais,  2009. p.70
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§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

                                                              (destaque nosso)

Já o conceito de fornecedor é trazido pelo caput do 
artigo 3º que aduz:
“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 
entes despersonalizados, que desenvolvem atividade 
de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição 
ou comercialização de produtos ou prestação de 
serviços.”

Acerca do assunto nos ensina ROBERTA DENSA:

“Verifica-se que o legislador pretendeu classificar como 
fornecedor todos aqueles que desenvolvem atividades 
tipicamente profissionais, mediante remuneração, 
excluindo da relação de consumo aqueles que 
eventualmente tenham colocado produto ou serviço no 
mercado de consumo sem o caráter profissional.

O requisito fundamental para a caracterização do 
fornecedor na relação jurídica de consumo é a 
habitualidade, ou seja, o exercício contínuo de 
determinado serviço ou fornecimento de produto.”

Nesse esteio podemos afirmar que o advogado que vende esporadicamente 
seu carro não é fornecedor eis que não tem habitualidade nessa prática, tão pouco vive 
disso (não há profissionalismo: ele está vendedor, não o é no dia-a-dia), afastando-se, 
pois a égide do CDC uma vez que para haver sua incidência como dissemos é 
necessário haver o conceito de consumidor, fornecedor, produto ou serviço JUNTOS.

CLAUDIA LIMA MARQUES reforça:

“Mister, por fim, repetir que o conceito de consumidor, no 
novo direito privado brasileiro, não deixa de ser também 
um conceito relacional...(...) o consumidor aparece 
quando há um fornecedor na relação. Determinar quem é 
consumidor é, pois, uma atividade complexa e merece 
uma análise detalhada”

Feitas as devidas conceituações cabe comentarmos a celeuma em torno do 
reconhecimento ou não da presença do consumidor em uma dada relação negocial em 
face da discussão sobre os limites da expressão “destinatário final” integrante de seu 
conceito abordando sucintamente as três correntes mais invocadas pela doutrina.

    In Direitos do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2010. p.17.
    In Manual de Direito do Consumidor, São Paulo: Revista dos Tribunais,  2009. p.70
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1ª corrente – A teoria FINALISTA

Verifica a finalidade para qual o bem ou o serviço foi adquirido, a qual nas 
palavras de CLAUDIA LIMA MARQUES :

 “o consumidor é a parte vulnerável nas relações 
contratuais no mercado, como afirma o próprio CDC 
no art. 4º, inciso I. Logo, conviria delimitar claramente 
quem merece esta tutela e quem não necessita dela, 
quem é consumidor e quem não é. Os finalistas 
propõem, então, que se interprete a expressão 
“destinatário final” do arti. 2º de maneira restrita, 
como requerem os princípios básicos do CDC, 
expostos nos arts. 4º e 6º.
Destinatário final seria aquele destinatário fático e 
econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica 
ou física. Logo, segundo esta interpretação 
teleológica, não basta ser destinatário fático do 
produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o 
escritório ou residência – é necessário ser destinatário 
econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não 
adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria 
novamente um instrumento de produção cujo preço 
será incluído no preço final do profissional que o 
adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida – 
destinação final do produto ou serviço, ou, como 
afirma o STJ, haveria consumo intermediário, ainda 
dentro das cadeias de produção e de distribuição.”

2ª corrente – A teoria MAXIMALISTA

Procura oferecer uma interpretação mais ampla possível do artigo 2º 
do CDC. Seus adeptos defendem a tese de que para sermos considerados 
consumidores basta apenas utilizar ou adquirir produtos ou serviços disponibilizados 
no mercado de consumo, na condição de destinatário final, independentemente do 
emprego ou do uso que se fará dos mesmos. 

Excluem do conceito apenas as pessoas físicas ou jurídicas que estão inseridas 
no processo de produção, transformação, beneficiamento, montagem ou revenda de 
produtos e serviços.

3ª corrente – A teoria FINALISTA TEMPERADA

Adotada por vezes pelo Superior Tribunal de Justiça e derivada da 
corrente finalista, como o próprio nome indica, representa um meio termo aos dois 
extremos, partindo do pressuposto de que consumidor é apenas aquele que adquire ou 
utiliza o bem ou o serviço para uso próprio, não excluindo as outras situações de 
análise individual.

Idem, ibidem. p.70.
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ROBERTA DENSA   explica que:
“No entanto, dependendo do caso concreto, é possível 
considerar destinatário final de um produto se, mesmo 
utilizado para fins profissionais ou econômicos, 
houver vulnerabilidade do adquirente naquela relação.
Podemos citar como exemplo de destinatário final, 
segundo a corrente finalista aprofundada, o taxista que 
compra um veículo com a finalidade de auferir lucro 
transportando passageiros. Sem dúvida há o uso 
econômico do produto em questão, mas o taxista é tão 
vulnerável como qualquer outra pessoa que adquire o 
veículo para passeio e, por esta razão deve ser 
considerado consumidor”

Portanto, em que pese a pluralidade de correntes e inclinação do Judiciário 
frente a última, é importante que o intérprete, até mesmo para que possa se pronunciar 
e adotar alguma das correntes defendidas pela doutrina analise o caso concreto e, 
sobretudo, os agentes participantes sob a luz do termo “destinatário final” cuja melhor 
técnica segundo MIRELLA D'ANGELLO CALDEIRA  requer:  

“analisar não o produto adquirido, mas sim a atividade 
exercida pelo adquirente, bem como sua responsabilidade 
perante a relação que se estabelecerá com o consumidor”.

Derradeiramente, não podemos nos furtar, antes de encerrarmos o presente 
artigo, de comentar um recente conceito de consumidor criado em 2003 por força da nº 
10.671.

Trata-se do conceito de consumidor aplicado as relações desportivas, o então 
consumidor torcedor.

Sancionado no dia 15 de maio do ano de 2.003, o Estatuto de Defesa do 
Torcedor – EDT surgiu enaltecendo o ordenamento consumerista como o símbolo da 
moralização desportiva em nosso país.

Muito embora o seu Projeto de Lei explicitasse de uma maneira melhor a 
influência e a perfeita possibilidade em se estender o alcance do CDC aos eventos 
esportivos, tivemos, no artigo 2º, uma de suas principais inovações, qual seja:

“Artigo 2º - Torcedor é toda pessoa que aprecie, apóie 
ou se associe a qualquer entidade de prática desportiva 
do País e acompanhe a prática de determinada 
modalidade esportiva.
Parágrafo único. Salvo prova em contrário, 
presumem-se a apreciação, o apoio ou o 
acompanhamento de que trata o caput deste artigo”

    In Direitos do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2010. P.11
   In artigo “O conceito de consumidor padrão – artigo 2.º, caput,  do Código de Defesa do 
Consumidor”. Publicado no site <www.saraivajur.com.br>
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Isto posto, ficou elidida em absoluto a idéia restritiva de 'espectador pagante' 
contida no artigo 42, §3º da Lei Pelé, carecendo consignar que, salvo prova em 
contrário, o parágrafo único do artigo 2º supra, elenca ser presumida a apreciação, o 
apoio ou o acompanhamento descrito em seu caput. 

Em outras palavras, podemos asseverar que o conceito de consumidor-
torcedor abrange a todos que, mesmo à distância do local da competição, ficam com 
seus ouvidos “coladinhos” no rádio e/ou atentos à cobertura do evento pela televisão.

A mulher por sua vez também é beneficiada por tal legislação eis que, por se 
tornar a cada dia mais presente e assídua freqüentadora de estádios, se tornou alvo 
fácil da insegurança detectada nos momentos pré e pós evento esportivo; da falta de 
higiene na arena desportiva e seus sanitários; da desorganização quanto a oferta de 
estacionamento; na ausência de médicos e ambulâncias para eventual atendimento e 
remoção das pessoas ali existentes etc.

Esse então denominado “grupo de risco”, qual seja, os que esboçam uma 
predileção a um determinado clube de qualquer modalidade desportiva hoje podem 
também se considerar protegidos pelo manto do Estatuto do Torcedor, o qual viabiliza 
anulação da partida e indenização proporcional ao dano sofrido.

Porém, à exemplo do próprio CDC em que se espelha, carece ainda de muita 
disseminação de seu conteúdo junto a população para que possa exigir seus direitos.

Urge, portanto, mobilizar e conscientizar os diversos segmentos sociais 
solidarizando as rédeas do controle e fiscalização das atividades lesivas a fim de que o 
dever de educação e informação à população se torne um gratificante exercício de 
cidadania. 

Acerca do assunto JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO, com similar 
inquietação finaliza nosso entendimento:

“Referido tema, entretanto, há que preocupar não 
apenas tais entidades (por exemplo, Procons, 
sociedades amigos de bairros, associações de donas de 
casa ou precípuas de proteção e ou defesa do 
consumidor) e a classe política, mas também o jurista, 
o economista, o psicólogo, o sociólogo e, 
naturalmente, o próprio empresário e o consumidor. E 
isto diante da simples e óbvia constatação de que todos 
nós somos, em maior ou menor grau, consumidores de 
bens e serviços a cada instante de nossas vidas.”

Diante de todo o exposto, concluímos que a mulher consumidora usufrui 
plena e legitimamente de todos os conceitos consumeristas existentes, faltando a ela, 
como à própria população em geral, conhecimento prévio de seus direitos a fim de que 
possa não só exigir suas prerrogativas e atendimento de suas insatisfações como 
também ocupar o seu papel de referência no lar formando opiniões e instruindo a sua 
família que, via de regra, tanto lhe respeita, ama e admira. 

    Idem. Ibidem. p.1.13
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ALGUNS COMENTÁRIOS SOBRE A LEI 
MARIA DA PENHA        

                     Umberto Luiz Borges D´Urso,  
                     Advogado Criminalista; Mestre em  
                     Direito Penal pela Universidade 
                     Presbi ter iana Mackenzie;  Pós-
                                  Graduado pela Universidade Castilla-
                               La Mancha – Espanha e Lato Sensu 
                                        em Direito Penal, Processo Penal pela 
                     UniFMU; Conselheiro Secional e 
                                       Diretor do Departamento de Cultura e 
                                                                       Eventos da OAB SP.

A Lei 11.340 foi sancionada em 07 de agosto de 2006, conhecida como Lei 
“Maria da Penha” e entrou em vigor na data de 22 de setembro do citado ano, com 
objetivo de impedir a violência doméstica e familiar especificamente contra a mulher, 
com base nas recomendações da Organização dos Estados Americanos – OEA, bem 
como tratados ratificados pelo Brasil.

Tudo começou em 1983 quando a Sra. Maria da Penha Maia Fernandes,  
biofarmacêutica, mãe de três filhas foi vitima de duas tentativas de homicídio por 
parte de seu companheiro que disparou um tiro de revólver enquanto ela dormia, 
ocasião em que teve uma lesão irreversível e ficou paraplégica com outras seqüelas e 
na segunda vez o agressor tentou eletrocutá-la enquanto tomava banho, foi uma luta 
árdua de mais de vinte anos para ver punido o culpado.

 Em 1991, oito anos após o crime o agressor foi condenado, vindo a recorrer e 
em 1996 veio nova condenação, com novo recurso, decepcionada com a justiça a Sra. 
Maria da Penha começou a mandar cartas para jornais e autoridades, o caso foi 
encaminhado a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos, durante quatro anos a OEA solicitou esclarecimentos do 
governo brasileiro sem qualquer resposta, resultando em 2001 na condenação do 
Brasil pela Corte  Internacional, mas o criminoso ainda estava solto, e só foi preso em 
2002 por pressão internacional, pois o crime prescreveria em 2003.
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Esta lei tem por base aplicar o que reza em nossa Carta Magna no Artigo 226, 
parágrafo 8, onde estabelece que cabe ao Estado assegurar a assistência à família nas 
pessoas dos seus integrantes e criar meios para coibir violência no âmbito de suas 
relações, buscando ainda prevenir, punir e erradicar qualquer forma de agressão 
contra mulher. Além de estarmos diante de uma das formas de violação dos Direitos 
Humanos.

A agressão contra mulher pode se dar de várias formas, a física, psicológica, 
sexual, moral e patrimonial, salientando que caso a violência doméstica seja cometida 
contra mulher com deficiência, a pena será aumentada em um terço. Na primeira 
forma “física” afeta diretamente a integridade corporal por meio de espancamentos 
com socos, tapas, chutes, bem como queimaduras feitas com água fervente, cigarros 
ou isqueiros e outras situações.

Já a “psicológica” tem o poder de intimidar e sub-julgar a outra pessoa por 
serem psicologicamente mais vulnerável, atingindo sua auto-estima por meio de 
ameaças, constrangimento e humilhações como xingamentos, palavrões e outras 
formas vexatórias, buscando sempre abalar a estabilidade emocional da pessoa.

A violência “sexual” que não deixa de ser também física pode ser 
caracterizada por presenciar, participar ou obter relação sexual forçada ou ainda não 
aceitar a opção sexual da mulher. Já o dano emocional, encontramos quando existe a 
violência “moral” como calúnia, injúria ou difamação.

E finalizando temos o dano “patrimonial”, que é a conduta de reter, subtrair ou 
destruir total ou parcialmente os objetos sem autorização, bem como documentos 
pessoais ou bens e valores relacionados ao trabalho exercido.

A mulher no momento da ameaça já deve tomar as providências cabíveis e não 
deve esperar que a violência ou agressão se consume, deve sim fazer o registro ou 
boletim da ocorrência de preferência em alguma Delegacia de Defesa da Mulher ou 
qualquer Distrito Policial, prestar seu depoimento e caso a violência tenha sido 
consumada realizar o exame de corpo de delito com brevidade para que as provas não 
se percam com o tempo e principalmente requerer a presença de um advogado junto a 
OAB do seu Estado, para acompanhar todos os atos do inquérito policial e do processo 
criminal.

Após isto é instaurado o inquérito policial para apurar os fatos relatados no 
boletim de ocorrência, intimando-se o agressor para ser ouvido, bem como eventuais 
testemunhas, podendo ainda, a vítima juntar provas documentais e periciais. Vale 
registrar que antigamente a própria mulher que entregava a intimação ao seu agressor 
o que a nova lei vetou. Após isto o inquérito é remetido ao Ministério Público para suas 
providências.
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Em certos casos a mulher ao ser ouvida terá seis meses para representar contra 
seu agressor, como estabelece a lei. A representação nada mais é do que a confirmação 
perante o Delegado de Polícia que a ofendida tem interesse em processar 
criminalmente quem a agrediu. É importante citar que a vitima depois de feita a 
representação somente poderá desistir desta perante o juiz criminal e ainda em crimes 
graves isto não é possível.

O tema é realmente muito importante e não se esgota em uma matéria, mas 
fato é que hoje quem cometer tal crime esta sujeito a uma pena de três meses a três anos 
para agressões leves, com possível aumento de um terço da pena para casos mais 
graves, podendo o juiz inclusive determinar a inclusão do agressor em programas de 
recuperação e reeducação.

Segundo o artigo 17 da lei fica vedada o cumprimento de pena com cestas 
básicas ou outras de prestação pecuniária, bem como a sua substituição que estabeleça 
somente a multa, ainda citando o artigo 41 da mesma lei, esta veda a aplicação da lei 
9.099/95, independente da pena. 

Fato é que esta lei foi um grande avanço para toda sociedade brasileira, mas se 
você mulher agredida não utilizar esta conquista, de nada adiantou toda luta da Sra. 
Maria da Penha. Denuncie o agressor – Central de Atendimento à Mulher Telefone 
180.
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A EVOLUÇÃO DO DIREITO DA MULHER
NA SOCIEDADE BRASILEIRA E A BUSCA 

PELA IGUALDADE

                     Rúbia Spirandelli  Rodrigues,   
                     Advogada; Professora Universitária; 
                     Pós-Graduada em Direito Civil e 
                     Processo Civil pela UNIFRAN e 
                     Docência no Ensino Superior pela 
                     FINON; Mestranda em Direitos 
                                  Coletivos, Cidadania e Função Social 
                                                                       pela UNAERP.

Resumo: A partir de uma breve análise sobre os direitos da mulher em nossa 
sociedade, o presente estudo vem mostrar a evolução das conquistas desses direitos 
dentro das constituições e a luta pela igualdade.

Palavras chaves: direitos da mulher, sociedade, evolução, constituição, igualdade.

Abstract: From a brief analysis on the women's rights in our society, this study 
comes to show the evolution of the accomplishments of those rights in the constitution 
and the struggle for equality.
Keywords: women's rights, society, evolution, constitution, equality.

Introdução 

Durante séculos as mulheres viveram como sombras, tratadas de forma 
insignificante e sem valor, incapazes de exercer qualquer direito e sem voz para 
mostrar que existia.

Por muito tempo seu papel era os cuidados com a família e o lar e observar 
o mundo a sua volta com a delicadeza que lhe é peculiar.

Com o passar dos tempos e a evolução do mundo, a sociedade sofreu 
transformações diárias, com novas conquistas, com a tecnologia, as correntes 
ideológicas, o sistema de comunicação e a informação, os direitos e deveres, ou seja, 
uma modificação total na sociedade e, com isso novas necessidades e sujeitos.

Em relação a mulher as mudanças foram acontecendo devagar e com a busca 
incansável pela liberdade e igualdade de direitos, assim foram aparecendo as 
conquistas, o espaço conquistado e o respeito.

O presente artigo tem o condão de demonstrar as vitórias da mulher ao longo 
dos séculos, com o reconhecimento e afirmação da igualdade na Constituição Federal 
de 1988. Foi um longo processo de evolução e constantes transformações, refletido 
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em vitórias que foram inserindo a mulher na sociedade como cidadã e igualando seus 
direitos, lhe dando voz ativa e reconhecendo sua inteligência e valor.

I-   A evolução dos direitos da mulher nas Constituições

          Passamos nesse tópico a uma breve reflexão sobre a história que norteou as 
normas constitucionais federais, sob o enfoque da mulher.

Vamos adentrar em cada uma das constituições destacando o que 
representava a mulher em cada momento histórico.
 

Iniciamos com a constituição de 1924, a nossa mais duradoura Constituição, a 
Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, foi confiada a um 
Conselho de Estado que preparou um Projeto de Constituição mais liberal do que a 
extinta Assembléia Constituinte, esse carta era composta de 179 artigos.
 

A mulher no texto constitucional foi mencionada no artigo 116 e seguintes, 
que tratava da sucessão imperial. Nesse período da história, eram cidadãos os homens 
com 25 anos ou mais e todos que tivessem renda de 100 mil-réis, as mulheres e os 
escravos não eram considerados cidadãos, elas se sujeitavam a obediência aos pais, 
marido e religião, sendo as excluídas políticas no período imperial.
 

Adentrando na constituição de 1891, que foi a primeira constituição da 
República Brasileira, composta de 91 artigos, ao buscarmos a mulher nessa 
constituição, verificamos que não havia exclusão nem direitos expressos, em relação 
ao voto apareceu a vontade da mulher, sua manifestação, tanto é que várias mulheres 
requereram seu alistamento, mas sem sucesso, pois a idéia da mulher não era aquela de 
um indivíduo dotado de direitos, esse alistamento foi negado e mais uma vez sua 
vontade não manifestada. Mas nessa época as mulheres já começaram a aparecer, pois 
com a instrução escolar, o mundo já começava a despertar para muitas, mas ainda sem 
grandes conquistas pois elas não eram consideradas detentoras de direitos.

Antes de passarmos a constituição de 1934, um grande marco ocorreu em 
1932, com o Código Eleitoral, onde a mulher foi reconhecido o direito ao voto com 21 
anos de idade.

A constituição de 1934 foi considerada um grande marco no campo 
constitucional brasileiro, o federalismo, presidencialismo e a declaração de direitos 
foram matérias que exauriram os temas constitucionais da Constituição liberal e 
individualista de 1891, e foram mantidos em 1934, mas houve acréscimos do 
constitucionalismo social, que lançou novos fundamentos e novas concepções.

Teve como principais fatores de inovação a introdução do voto secreto e o 
sufrágio feminino aos 18 anos, a criação da Justiça do Trabalho, definição dos direitos 
constitucionais do trabalhador (jornada de 8 horas diárias, repouso semanal e férias 
remuneradas) e previdência social. 
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Na constituinte de 1934, dois anos após a autorização no nível federal da 
participação feminina na política, houve uma representante do sexo feminino, a 
primeira deputada do Brasil: Carlota Pereira de Queirós.

Adentrando na constituição de 1937 que foi a Constituição do Estado Novo,  
outorgada pelo presidente Getúlio Vargas com a implantação da ditadura. Nesse 
contexto, foi examinada a tentativa de um papel da alegoria feminina para a 
sustentação do imaginário da República no Brasil, sendo comparado o papel da 
mulher na sociedade francesa da época com a nossa. Mas no Brasil, a participação não 
foi a mesma, a mulher, da mesma forma que os homens do povo, não tiveram 
participação efetiva na construção da República, pois o governo da época assim não 
permitiu.

Já em 1946, uma nova constituição que foi conhecida como a Constituição da 
República Populista, pois consagrou as liberdades expressas na Constituição de 1934, 
que haviam sido retiradas em 1937, refletiu o grande momento da legislação social nos 
anos anteriores, as  mulheres brasileiras, empreenderam-se em lutas em prol de seus 
direitos civis nos anos 50, podemos destacar a luta em prol da modificação dos 
dispositivos do Código Civil de 1916, porque continha inúmeros dispositivos legais 
que relegavam a condição de inferioridade. O resultado dessa demanda foi o Estatuto 
da Mulher Casada, em 1962, no qual a mulher casada passou a ter plena capacidade 
aos 21 anos, sendo considerada colaboradora do marido nos encargos da família. A 
aprovação da lei do divórcio em 1977, que também foi um grande marco, resultado do 
Movimento Feminista.

Mais uma Constituição em 1967 que recebeu, em 1969, nova redação por uma 
emenda decretada pelos “Ministros militares do exercício da Presidência da 
República”. No Brasil, o cenário vivido era de uma ditadura militar, o auge da 
repressão. Durante a Ditadura Militar as mulheres organizaram-se, 
independentemente de partidos políticos, idade e classe social, para formar uma 
militância contra o regime militar. A maioria era composta por mulheres que viram os 
maridos serem torturados e assassinados pelo governo militar. Esse movimento, 
independente de partidos políticos e outras ideologias, foi muito apreciado pela 
sociedade, dando espaço à simpatia de vários grupos políticos. Em 1977, foi 
instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a situação da 
mulher no mercado de trabalho e demais atividades, que trouxe a tona questões, que 
hoje ainda é uma realidade.

Agora chegamos a nossa Constituição Federal de 1988, que merece ser 
tratada de forma mais detalhada, tendo em vista a qualificação que a mesma deu a 
mulher.

II-    A Constituição Federal de 1988

A constituição Federal de 1988 foi o movimento popular e político que 
caracterizou um dos maiores avanços em relação aos direitos da mulher, logo em 
suas primeiras diretrizes nos deparamos com o princípio da igualdade entre homens 
e mulheres, ou seja, ela trouxe o fim da supremacia masculina e a igualdade legal 
entre os gêneros. 

194



Homens e mulheres passaram a ter os mesmos direitos e obrigações tanto na 
vida civil, como no trabalho e na família, o artigo 5º, inciso I, trouxe a igualdade 
jurídica, rompendo o grande processo discriminatório até então existente.

Ao trazer em seu texto que todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza a Constituição Federal pôs a prova o princípio da isonomia que em 
outras palavras significa tratar de maneira exatamente igual os iguais e desigualmente 
os desiguais na medida de suas desigualdades.

Como descreve José Afonso da Silva, as constituições anteriores somente 
conheciam a igualdade jurídico-formal, isto é, perante a lei. Com a Constituição de 
1988 o direito à igualdade se fortaleceu, em especial, a igualdade entre homens e 
mulheres¹.

Com isso temos que a Constituição Federal além de estabelecer a igualdade, 
ainda reconhece as diferenças inerentes a cada um conforme a natureza individual, 
destacando prerrogativas específicas na lei, com o objetivo de valorizar e resguardar a 
mulher.

"... a igualdade dos indivíduos sujeitos a ordem pública, garantida pela Constituição, não 
significa que aqueles devem ser tratados por forma igual nas normas legisladas com 
fundamento na Constituição, especialmente nas leis. Não pode ser uma tal igualdade aquela 
que se tem em vista, pois seria absurdo impor os mesmos deveres e conferir os mesmos direitos 
a todos os indivíduos sem fazer quaisquer distinções, por exemplo, entre crianças e adultos, 
sãos de espírito e doentes mentais, homens e mulheres".²

Outro importante aspecto que não pode deixar de ser citado é o que diz o artigo 
226 onde há a prescrição de que o homem deixou de ser o chefe da sociedade conjugal 
e foi determinado que ambos exercessem os direitos e obrigações conjuntas e 
igualmente, o reconhecimento das entidades familiares não instituídas pelo 
matrimônio e ainda o dever do estado em relação a proteção a violência domestica.

Com isso temos que a Constituição trouxe um novo status constitucional a 
mulher, com conseqüências em toda a legislação positiva, atual e futura.

A mulher do novo século trouxe a família um valor especial, e fez com que ela 
fosse olhada com outro paradigma, tendo em vista que a sociedade é viva e a evolução 
é constante e com isso os costumes e desenvolvimento dos seres humanos se renovam 
e também os direitos a serem tutelados e protegidos.

A década de 1990, após a nossa Constituição Federal, foi marcada pelo 
fortalecimento da participação da mulher no mercado de trabalho e o aumento da sua 
responsabilidade no comando das famílias, com aumento do poder aquisitivo e a 
divisão de responsabilidades.
 
¹  SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.
²  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Coimbra: Arménio Amado, 1974. p.203.
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Com isso concluímos que a Constituição Federal de 1988 foi o grande marco 
da liberdade e igualdade de direitos da mulher, tanto no âmbito individual como social 
para a conquista de seu espaço.

Considerações Finais

      A conquista das mulheres rumo a liberdade, se deu com os avanças sociais e, 
consequentemente com os avanços tecnológicos, que estão diretamente ligados a uma 
nova fase de vida em sociedade, vinculados diretamente a função da mulher na 
família.

Hoje as mulheres se destacam, não apenas pelo fato de serem mães e esposas, 
como no passado, hoje elas são livres, conquistaram um importante espaço ao lado do 
homem não mais atrás, no mundo atual a mulher trabalha pela integração na era 
tecnológica e globalizada.

Mas apesar de todos esses avanços sociais e tecnológicos, ainda se enfrenta 
discriminações, como a violência doméstica, os salários e a política, com isso temos 
que essas diferenças precisam ser mostradas para que novas formas de políticas 
públicas sejam implementadas dando um tratamento prioritário a essas questões, 
buscando a igualdade de oportunidades. 

 

O direito encontra-se em débito para com as mulheres, e perdão não basta 

para explicar a desigualdade, mas o que estamos vendo é que a sociedade vem 

passando por um processo de amadurecimento e esse será o fator primordial para a 

conquista da igualdade plena. 

A mulher hoje ocupa múltiplas funções e cuida de todas com zelo, carinho e 
dedicação, faz seu papel de esposa, mãe e mulher de negócios nos mais variados 
gêneros e setores da sociedade. A mulher deixou de ser apenas uma parte da família 
para se tornar a comandante, o que foi ocasionando seu ingresso no mercado de 
trabalho.

E assim a mulher segue em frente, sempre vencendo batalhas e comemorando 
conquistas, mas sempre em busca de novos caminhos e desafios, na tentativa de 
conseguir uma maior igualdade de oportunidades nos novos tempos.
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