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PRIMEIRA PÁGINA

por  Cristovam Buarque
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Portadores do “novo”

A política brasileira sofre de apego ao passado. Até mesmo as forças progressis-
tas deixaram de ser portadoras do “novo”. Mas nunca foi tão urgente imaginar 
o futuro desejado e como construí-lo.
O “novo” está mais no dinamismo decorrente da coesão social do que na disputa 

de interesses de grupos, corporações e classes. Assim, os empresários precisam entender 
que há um interesse nacional comum a todos os brasileiros, enquanto os trabalhadores 
precisam perceber que a luta sindical não deve sacrificar a estabilidade nacional e nem o 
bem-estar do conjunto do povo. Ser moderno é servir aos interesses do público, seja com 
instrumentos estatais, privados ou em parceria. 

O “novo” exige que a economia seja eficiente, que a moeda seja estável e que o seu exce-
dente seja usado para cuidar dos serviços públicos com qualidade e respeito aos usuários. 
O “novo” está na educação de qualidade, capaz de construir uma sociedade do conheci-
mento, da ciência, da tecnologia, da inovação, da cultura.

O “novo” não é mais a proposta da igualdade plena na renda, que além de demagógica 
é autoritária, ineficiente e não respeita o mérito, o empenho e as opções pessoais. O “novo” 
está na tolerância com uma desigualdade na renda e no consumo dentro de limites decentes, 
entre um piso social que elimine a exclusão e um teto ecológico que proteja o equilíbrio 
ambiental. Entre estes limites, é preciso considerar a escada social da educação que permita 
a ascensão das pessoas, conforme o talento e o desejo de cada um. 

O “novo” não está mais na ideia de uma economia controlada sob o argumento de ser 
justa, mas no entendimento de que o seu papel é ser eficiente, pautada por regras éticas 
nas relações trabalhistas, no equilíbrio ecológico e na interdição de produzir bens nocivos. 
O “novo” está na definição ética do uso dos resultados da economia eficiente para cons-
truir a justiça, com liberdade e sustentabilidade, especialmente garantindo que os filhos 
dos brasileiros mais pobres terão escolas com a mesma qualidade dos filhos dos mais ricos.

O “novo” não está na riqueza definida pelo PIB, a renda e o consumo, mas na evolução 
civilizatória, por exemplo, não está no número de carros produzidos, mas na eficiência do 
funcionamento do transporte público. O “novo” não está na velocidade como se destroem 
florestas e sujam-se os rios, mas na definição de regras que permitam oferecer sustentabi-
lidades ecológica e monetária. O “novo” não está na segurança de mais prisões para ban-
didos, mas na paz entre os cidadãos.

O “novo” não está mais nos excessos de gastos e de consumo, mas na austeridade que 
permita haver sustentabilidade e bem-estar. A política nova não está apenas na democracia 
do voto, mas também no comportamento ético dos políticos, em eleições com baixo custo, 
espírito público sem corporativismo, e na apresentação de propostas para o futuro nos atuais 
tempos de mutação, mesmo que isso implique o suicídio eleitoral, porque em tempos de 
mutação, os portadores do “novo” correm o risco de solidão. Mesmo assim, é preciso dizer: 
o “novo” está na educação.  

CrIStovAm BuArquE é senador pelo pps-dF e professor emérito da universidade de Brasília (unB).
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E
m National Legal Services Authority v. Union of India and Others (o cha-
mado caso NALSA1), a Seção de Litígios de Interesse Público da Suprema 
Corte da Índia, por meio de órgão fracionário à época composto pelos 
Justices K. S. Panicker Radhakrishnan2 e Arjan Kumar Sikri3, conferiu aos 

integrantes das comunidades transgêneras, históricas ou tradicionais, em acórdão 
lavrado em 15 de abril de 2014, a faculdade de optarem pela identidade de gêne-
ro masculina ou feminina ou, ainda, por se reconhecerem como terceiro gênero, 
declarando imoral e ilegal condicionar-se a identidade de gênero de tais pessoas 
transgêneras à prévia cirurgia de redesignação sexual (CRS)4, ao mesmo tempo 
que incumbiu a União e os Estados-membros de propiciarem serviços públicos 
diferenciados a esse segmento da sociedade, na condição de grupo vulnerável e 
tertium genus (ÍNDIA, 2016d). 

“A despeito da Constituição nepalesa de 2015 estar aquém 
do proposto pela Suprema Corte do Nepal, por não encerrar 
cláusula expressa a interditar a discriminação relacionada à 
orientação sexual, alberga normas que proscrevem, com cla-
reza solar, a discriminação relativamente à identidade de gê-
nero e, por outro lado, que promovem, de forma manifesta, 
a igualdade de gênero (ainda que o foco seja os direitos das 
mulheres, e não das minorias sexuais e de gênero em geral, 
cuida-se de evolução, comparada com a predecessora Consti-
tuição Interina de 2007).”

Cabe destacar que Paulo Roberto Iotti Vecchiatti assevera a crueldade de “con-
dicionar a mudança de prenome e sexo jurídico da pessoa à realização de uma 
cirurgia altamente invasiva”, levando em conta que, em muitas circunstâncias, a 
pessoa transexual não está em condições de realizá-la. Pode-se aventar, em acrés-
cimo a essa lição doutrinária, as hipóteses em que a pessoa não se sente preparada 
do ponto de vista psicológico e/ou não possui recursos financeiros e/ou amparo 
estatal para tanto, ou não almeja fazê-lo, por exemplo, há o caso emblemático “de 
travestis, que não desejam realizar a cirurgia de transgenitalização” (VECCHIATTI, 
2015, p. 300).

Em outras palavras, a parte dispositiva do aresto (conforme se depreende 
da análise conjunta dos seus §§ 12 a 18 e 129 a 130) assegurou o direito de 
hijras5 e de eunucos de serem tratados como terceiro gênero, apartados da 
divisão binária de gênero, no que se refere aos direitos previstos quer na Parte 
III da Constituição da República da Índia6 (em que se situa o rol expresso de 
direitos fundamentais daquela Carta Magna, ao longo dos seus arts. 12 a 35), 
quer nos Direitos Legislados Federal e Estadual indianos, bem como garantiu 
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aos membros das comunidades transgêneras tradicionais da Índia o direito de 
decidirem qual será a sua identidade de gênero e, por conseguinte, encarregou 
os governos central e estaduais da Índia de concretizarem estas medidas legis-
lativas e administrativas (concebidas, reprisa-se, para os transgêneros em sen-
tido estrito, é dizer, os integrantes das comunidades transgêneras históricas) 
(ÍNDIA, 2016d), conforme se vê a seguir:

1. O reconhecimento jurídico da identidade de gênero7 escolhida pelas pessoas 
transgêneras, independente de a escolha recair sobre o gênero masculino, 
o gênero feminino ou o terceiro gênero.

2. A prestação aos transgêneros de tratamento próprio de quem, na qualidade 
de cidadãos, sob as ópticas8 social e educacional, pertence a classes desfa-
vorecidas (“backward classes of citizens”9) e, por consequência, faz jus a 
todos os sistemas de reserva de cotas de acesso a instituições educacionais 
e a cargos públicos.

3. O monitoramento sorológico, específico para transgêneros, do Vírus da Imu-
nodeficiência Humana10.

4. A assistência médico-hospitalar ao público transgênero e a criação de 
dependências exclusivas para pessoas transgêneras, à semelhança do que 
ocorre com indivíduos dos gêneros masculino e feminino, que dispõem, por 
exemplo, de banheiros públicos privativos.

5. A formulação de políticas públicas: (a) de bem-estar social voltadas aos 
transgêneros; (b) atinentes a questões psicossociais que afligem as pessoas 
hijras e as pessoas transgêneras em geral (tais quais, a disforia de gênero11, 
a pressão e os estigmas sociais e tendências comportamentais de medo, de 
vergonha, de depressão e de suicídio); (c) de conscientização social, que 
permitam aos indivíduos transgêneros se sentirem integrados à vida em 
sociedade, sem serem vistos, de forma pejorativa, como intocáveis12; e (d) 
de resgaste do respeito e do lugar que já desfrutaram na tessitura cultural e 
social da Índia13 (mesmo em períodos e em espaços geográficos de prepon-
derância islâmica, a exemplo do Império Mogol14, na Idade Média indiana), 
até a persecução penal, desencadeada pelo Império Britânico, a partir do 
século XVIII.

A par do exposto, estipulou o prazo de seis meses para a análise e a implemen-
tação das recomendações do Comitê de Especialistas15 constituído, em momento 
anterior ao referido julgamento, com o fito de sugerir providências estatais sobre 
a matéria (ÍNDIA, 2016d).

Ao longo deste artigo jurídico, examinam-se as razões de decidir de índole 
constitucional invocadas pela Suprema Corte indiana no caso NALSA, cotejando-
se tal aresto com julgados paradigmáticos das Supremas Cortes do Paquistão e do 
Nepal, assim como com a Constituição nepalesa de 2015, tendo-se em mira não 
só a finalidade de proporcionar à comunidade jurídica de língua portuguesa fami-
liaridade com o estado da arte da proteção dos direitos fundamentais de grupos 
transgêneros tradicionais na Índia e no Paquistão e de minorias sexuais e de gênero 
no Nepal, como também o desiderato de propor, em considerações finais, sub-
sídios à promoção dos direitos fundamentais das minorias sexuais e de gênero 
brasileiras, inspirados nos recentes avanços experimentados nos ordenamentos 
jurídicos indiano, paquistanês e nepalês. 
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OS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO DA SUPREMA CORTE 
DA ÍNDIA NO CASO NALSA

K. S. Radhakrishnan (§§ 34, 49, 54, 55, 59, 66, 67, 68 e 75), em seu voto condutor, 
ao examinar os arts. 14, 15, 16, 19 e 21 da Constituição indiana, alicerçou-se na 
premissa de que a ordem constitucional, ao se referir aos termos pessoa(s), cida-
dão(s) e sexo, no contexto dos destinatários da tutela constitucional dos direitos 
fundamentais, adota a neutralidade de gênero, porque vislumbra todos os seres 
humanos (não só aqueles que se adéquam a categorias convencionais de homens e 
mulheres, mas também hijras e demais transgêneros), e, lado outro, adotou inter-
pretação ampliativa do princípio da igualdade, além da proibição constitucional 
à discriminação sexual, ao divisar, em seu campo de incidência, a interdição a 
condutas discriminatórias quanto à identidade de gênero (enxergou na discrimi-
nação de identidade de gênero uma espécie de discriminação sexual16), de maneira 
que a salvaguarda da dignidade sexual humana implica o respeito à identidade 
de gênero de cada pessoa, dando-se a primazia ao fator psicológico e a testes psi-
cológicos e, portanto, à autoidentificação, em detrimento do sexo biológico e de 
testes biológicos, do paradigma binário de gêneros masculino e feminino (apesar 
de abraçado pela legislação infraconstitucional indiana) e da existência, ou não, de 
procedimento médico-cirúrgico17 (ÍNDIA, 2016a; ÍNDIA, 2016d; KANG; KRISHNA 
DAS, 2016, p. 72; SAHU, 2016, p. 170-173).

Assim, depreende-se do voto condutor (§§ 34, 49, 54, 55, 59, 66, 67, 68 e 75) de 
Radhakrishnan, sob o ponto de vista do Direito Constitucional Positivo indiano, 
o seguinte raciocínio (ÍNDIA, 2016a; ÍNDIA, 2016d; KANG; KRISHNA DAS, 2016, 
p. 72; SAHU, 2016, p. 170-173): 

1. O direito fundamental de não sofrer discriminação sexual (arts. 15 a 16 da 
Constituição indiana) diz respeito à prevenção de atos diretos ou indiretos que 
acarretem tratamento desfavorável a uma pessoa natural, em virtude dos seus 
caracteres biológicos ou da sua identidade de gênero e orientação sexual18 (quer 
considere a si mesma homem, quer considere a si mesma mulher, quer considere 
a si mesma nem homem nem mulher) discreparem de generalizações e estereó-
tipos inspirados na separação binária de gênero (esposado pela legislação infra-
constitucional indiana, em contrariedade à ordem constitucional).

2. A discriminação sexual de hijras e demais indivíduos transgêneros, devido 
não só ao preconceito ante a sua orientação sexual, como também ao não reco-
nhecimento estatal da sua identidade de gênero, resulta em níveis extremados de 
discriminação19, em graves constrangimentos no acesso ao mercado de trabalho, a 
serviços de saúde e educação e a locais de convivência social (como restaurantes, 
shopping centers e banheiros públicos), e em propensão a frequentes assédios, 
atos de violência e abusos sexuais em espaços abertos ao público, em ambientes 
domésticos, no sistema penitenciário e em face da conduta policial, cuja conse-
quência, por sua vez, é o menoscabo ao direito fundamental à igualdade perante a 
lei e à isonômica proteção legal (art. 14 da Constituição indiana), máxime no que 
concerne a direitos civis e sociais, assim como aos demais direitos fundamentais 
relacionados ao exercício da cidadania, pois a ordem constitucional franqueia o 
tratamento igualitário a todas as pessoas naturais (o texto constitucional men-
ciona o vocábulo pessoa de forma genérica, sem restrições no tocante ao gênero).
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3. Ao radicar no preceito constitucional (art. 19(1)(a) da Constituição indiana) 
que agasalha os direitos fundamentais às liberdades de manifestação e expressão 
(freedom of speech and expression), os valores e os direitos fundamentais alusivos à 
vida privada (privacy)20, à autoidentidade, à autonomia e à integridade da pessoa, 
estende-os aos integrantes das comunidades transgêneras tradicionais da Índia, 
assegurando a estes o direito de exprimirem a sua identidade de gênero de diversas 
formas e repertórios comportamentais, tais quais suas vestimentas e o modo de se 
vestirem, sua aparência, suas palavras e ações, como reflexos da personalidade de 
cada um, a serem respeitados pelo Estado indiano, observada a limitação geral do 
art. 19(2) daquela Constituição, o qual possibilita o Direito Legislado restringir, de 
maneira razoável, as liberdades de manifestação e expressão, bem como de reu-
nião, de associação e de locomoção, em nome da segurança estatal, de relações 
amistosas com Estados estrangeiros, da ordem pública, da decência ou moralidade, 
assim como em virtude de contempt of court21, difamação ou incitamento a ofensas. 

4. Ao enxergar no gênero componente central da identidade humana e da 
maneira como o ser humano vê a si mesmo, respalda o direito à identidade e à 
autodeterminação de gênero nos direitos fundamentais à vida e à liberdade pessoal 
(art. 21 da Constituição indiana, considerado o cerne daquela Carta Magna), des-
dobrados nos direitos fundamentais de todos os indivíduos à dignidade, inclusive à 
dignidade da existência humana (“dignity of human life”), às autonomias negativa 
(o direito fundamental de não sofrer indevida interferência de outrem) e positiva 
(o direito fundamental de decidir sobre si mesmo, o que inclui escolher como se 
expressará e as atividades que desempenhará nas searas pública e privada), à vida 
privada, à autoexpressão e aos outros elementos da conjuntura humana, por meio 
dos quais a pessoa natural atribui sentido ao próprio existir (“aspects of life which 
go to make a person´s life meaningful”).

Em que pese a compreensão tripartite da Suprema Corte da Índia, em National 
Legal Services Authority v. Union of India and Others, acerca da identidade de 
gênero mostrar sintonia com a definição desta delineada pela Associação Ame-
ricana de Psiquiatria, no DSM-5, na medida em que a APA a descreve como 
“categoria de identidade social” referente “à identificação de um indivíduo 
como homem, mulher ou, ocasionalmente, alguma categoria diferente de mas-
culino ou feminino” (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014, p. 451, 
grifo nosso), o Poder Judiciário indiano, em tal julgamento, circunscreveu-se, 
rememore-se, a uma acepção restrita de transgênero, adstrita às comunidades 
transgêneras históricas do subcontinente indiano e, portanto, distinta do seu 
sentido abrangente, acolhido pelo DSM-5, segundo o qual se cuida de “amplo 
espectro de indivíduos que, de forma transitória ou persistente, se identificam 
com um gênero diferente do de nascimento” (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE 
PSIQUIATRIA, 2014, p. 451).

É que a Suprema Corte indiana, por intermédio dos votos de Radhakrishnan 
e Sikri (§§ 11 a 16, 43 a 44, 46, 70 a 74, 107 a 109), bipartiu o vocábulo transgênero 
nas acepções lato sensu, atinente à parcela de seres humanos cuja identidade, 
expressão e/ou comportamento de gênero dissente do seu sexo biológico (rol 
indeterminado a priori, em que podem ser inseridas pessoas homossexuais, bis-
sexuais22, transexuais23, travestis24 e crossdressers25), e stricto sensu, que concerne ao 
conjunto de grupos transgêneros tradicionais da Índia, inspirados, principalmente 
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(mas não só, conforme atrás realçado), pela cultura e religião de matriz hinduísta 
(tais quais, hijras ou hijaras, eunucos, kothis, aravanis ou thirunangi, jogappas ou 
jogtas e shiv-shakthis26), reservando o campo de incidência daquele julgamento, 
segundo frisado por Sikri (§§ 107 a 109), aos transgêneros em sentido estrito, com 
base no entendimento de que as comunidades transgêneras históricas da Índia e 
de países vizinhos do subcontinente indiano (como Nepal, Paquistão e Bangladesh) 
possuem o diferencial (ausente em outras regiões do globo) de terem consolidado, 
no decurso dos séculos, o segmento social do terceiro gênero, chamado na Índia 
de hizra (ÍNDIA, 2016d), fenômeno narrado pelo DSM-5 como o de “culturas com 
outras categorias de gênero institucionalizadas além de masculino ou feminino” 
(ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE PSIQUIATRIA, 2014, p. 458, grifo nosso).

Esse alcance restrito do caso NALSA, em discrepância com o posicionamento 
contemporâneo da Associação Americana de Psiquiatria, foi reiterado, a contrario 
sensu, em 30 de junho de 2016, pelos Justices A. K. Sikri e N. V. Ramana, quando, a 
propósito da petição incidental protocolizada pela União, assentaram (§ 2º) não 
haver necessidade de aclaramento do acórdão de 15 de abril de 2014, porquanto 
o aresto impugnado já havia excluído de sua abrangência, de forma nítida, os 
homossexuais e os bissexuais (o que, de fato, ocorreu), adscrevendo o âmbito 
de sua aplicação às comunidades transgêneras tradicionais da Índia, a exemplo 
daquelas formadas por hijras e eunucos (ÍNDIA, 2016e).

A SUPREMA CORTE DO PAQUISTÃO NA ERA CHAUDHRY

Essa tônica da Suprema Corte da Índia no caso NALSA, centrada na proteção de 
comunidades transgêneras tradicionais, tem como precursora a Suprema Corte do 
Paquistão, em Dr. Muhammad Aslam Khaki & Another v. Senior Superintendant27 of 
Police (Operation), Rawalpindi & Others, feito no qual, via provimentos jurisdicio-
nais datados de 4 de novembro de 2009; 20 de novembro de 2009; 23 de dezembro 
de 2009; 22 de março de 2011; e 25 de setembro de 2012, sem se reportar, de modo 
explícito, à categoria de terceiro gênero, assegurou, capitaneada pelo então Chief 
Justice Iftikhar Muhammad Chaudhry28, tratamento igualitário a eunucos em 
direitos e obrigações, estipulando correlatos deveres prestacionais dos governos 
federal e provinciais, de que se sobressaem (PAQUISTÃO, 2016a; PAQUISTÃO, 
2016b; REINO UNIDO, 2016, p. 13-14):

1. O direito de terem carteiras nacionais de identidade e dados cadastrais ofi-
ciais compatíveis com o seu status de eunucos29; 

2. O tratamento isonômico relativamente ao direito à vida, ao direito à dignidade, 
ao direito de propriedade, aos direitos sucessórios relacionados a bens móveis e 
imóveis, ao direito ao alistamento eleitoral e ao exercício do direito de votar e de 
ser votado (capacidades eleitorais ativa e passiva)30, ao direito ao acesso a institui-
ções educacionais (a partir da infância, alcançando os ensinos superior, técnico e 
vocacional) e a atividades laborais respeitáveis (usufruindo de políticas públicas 
similares às ações afirmativas desenvolvidas em favor de pessoas com deficiência); 

3. A proteção do aparelho estatal em face de assédios e demais condutas abu-
sivas e discriminatórias (oriundas, entre outros, de agentes públicos, mormente 
policiais), bem como da atuação de terceiros, que se identificam como eunucos, 
visando à prática de delitos.
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A CONSTITUIÇÃO DO NEPAL DE 2015 E O CASO SUNIL BABU PANT

A vigente Constituição da República Federal Democrática do Nepal de 2015 
aproxima-se da orientação jurisprudencial fixada pela Suprema Corte nepalesa, 
cujo acórdão paradigmático a respeito dessa temática adotou em 2007 enfoque 
mais dilatado, em contraste com as Supremas Cortes da Índia, em National Legal 
Services Authority v. Union of India and Others; e do Paquistão, em Dr. Muhammad 
Aslam Khaki & Another v. Senior Superintendant of Police (Operation), Rawal-
pindi & Others, já que o órgão de cúpula do Poder Judiciário nepalês, apesar da 
sua ênfase na proteção das pessoas de terceiro gênero, firmou juízo de valor con-
clusivo, em sua ratio decidendi, em prol, de maneira explícita, do resguardo de 
todos os grupos LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais31), e 

“A nova Constituição nepalesa, ao situar as minorias sexuais 
e de gênero no elenco de grupos marginalizados, confere-lhes, 
em seu art. 42, o direito de participarem de órgãos estatais, à 
luz do princípio da inclusão, a título de desdobramento do di-
reito à justiça social, e, como corolário do direito à igualdade, 
veda, em seu art. 18(3), qualquer tentativa de obstar a edição 
de disposições legais específicas, direcionadas à proteção, ao 
fortalecimento (“empowerment”) ou ao desenvolvimento da-
quelas (NEPAL, 2016b).”
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não apenas da parcela das comunidades transgêneras que desfruta de histórica 
presença no cenário cultural e religioso do subcontinente indiano (ÍNDIA, 2016d; 
NEPAL, 2016a, p. 262-286; NEPAL, 2016b; PAQUISTÃO, 2016a; PAQUISTÃO, 2016b; 
REINO UNIDO, 2016, p. 13-14). 

Na esteira desse entendimento pretoriano, a nova Constituição nepalesa, ao 
situar as minorias sexuais e de gênero no elenco de grupos marginalizados, con-
fere-lhes, em sewu art. 42, o direito de participarem de órgãos estatais, à luz do 
princípio da inclusão, a título de desdobramento do direito à justiça social, e, como 
corolário do direito à igualdade, veda, em seu art. 18(3), qualquer tentativa de 
obstar a edição de disposições legais específicas, direcionadas à proteção, ao for-
talecimento (“empowerment”) ou ao desenvolvimento daquelas (NEPAL, 2016b). 

Em seu art. 12, franqueia àqueles que adquiriram a nacionalidade nepalesa, 
em razão da ascendência biológica (jus sanguinis), o direito à expedição de cer-
tificado de nacionalidade em que conste a identidade de gênero (NEPAL, 2016b).

A gênese dos arts. 12, 18(3) e 42 da Constituição nepalesa de 2015 foi antece-
dida pelo julgamento, em 21 de dezembro de 2007, pela Suprema Corte do Nepal, 
do caso Sunil Babu Pant and Others v. Nepal Government and Others, quando, por 
meio de voto condutor do Justice Balram K. C., a que anuiu o pronunciamento do 
Justice Pawan Kumar Ojha, estendeu os direitos fundamentais da ordem constitu-
cional à época vigente (então catalogados na Parte III, arts. 12 a 32, da Constituição 
Interina de 2007) às “pessoas com terceira espécie de identidade de gênero, outra 
que não masculina ou feminina, e diferente orientação sexual”32 (grifo nosso), e aos 
demais componentes do segmento LGBTI, ao acentuar que, sendo todos cidadãos 
do Nepal e pessoas naturais, devem usufruir, sem prejuízo da própria identidade 
de gênero, dos direitos estatuídos “pelas leis nacionais, pela Constituição e por 
instrumentos de proteção internacional dos direitos humanos”33 (NEPAL, 2016a, 
p. 262-286, NEPAL, 2016b; NEPAL, 2016c).

Em tal julgado, a Suprema Corte nepalesa concitou a Assembleia Nacional Cons-
tituinte a esculpir no elenco explícito de direitos fundamentais da nova Consti-
tuição a proibição não só da discriminação sexual, prevista no art. 13(2)(3), 20(1), 
34(4) e 142(4) e dos itens 7.1.1 e 7.6.1 do Anexo 4 da Constituição Interina, como 
também das discriminações quanto à identidade de gênero e à orientação sexual 
(NEPAL, 2016a, p. 262-286; NEPAL, 2016c). 

A despeito da Constituição nepalesa de 2015 estar aquém do proposto pela 
Suprema Corte do Nepal, por não encerrar cláusula expressa a interditar a discri-
minação relacionada à orientação sexual, alberga normas (1) que proscrevem, com 
clareza solar, a discriminação relativamente à identidade de gênero e, por outro lado, 
(2) que promovem, de forma manifesta, a igualdade de gênero (ainda que o foco seja 
os direitos das mulheres, e não das minorias sexuais e de gênero em geral, cuida-
se de evolução, comparada com a predecessora Constituição Interina de 2007). 

De fato, além dos indicados arts. 12, 18(3) e 42, cabe citar, nessa matéria, o 
preâmbulo, o art. 18(4)(5), o art. 19(1), o art. 38(1), o art. 50(1) e o art. 252(6)(a) da 
atual Carga Magna nepalesa (NEPAL, 2016b):  

1. O § 5º do preâmbulo, ao preconizar a proteção e a promoção da solidarie-
dade de cunhos social e cultural, da tolerância e da harmonia e da unidade na 
diversidade, por meio do reconhecimento das características multiétnicas, mul-
tireligiosas, multiculturais e da diversidade regional, estabelece o propósito de se 
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construir uma sociedade igualitária, ancorada nos princípios da inclusão propor-
cional e da participação, com o fim de propiciar igualdade econômica, prosperi-
dade e justiça social, mediante a eliminação da discriminação estribada em classes, 
castas, regiões, idioma, religião, gênero e nas formas de intocabilidade derivadas 
do sistema de castas.

2. O art. 18(4) veda a discriminação de gênero no que concerne à remuneração e 
aos benefícios da seguridade social atinentes àqueles que exercem a mesma ativi-
dade laboral, ao passo que o art. 18(5) preceitua a igualdade de gênero dos descen-
dentes, quanto ao direito de propriedade dos bens herdados dos seus ancestrais. 

3. O art. 19(1), entre outras vedações, proíbe que os meios de comunicação 
façam apologia da discriminação de gênero.

4. O art. 38(1) garante às mulheres a isonomia de gênero no tocante ao direito 
de linhagem.

5. O art. 50(1) encastoa, entre os princípios reitores do Estado, o fomento à 
igualdade de gênero.

6. O art. 252(6) (a) enumera, entre as qualificações do cargo de presidente ou 
membro da Comissão Nacional das Mulheres, haver dado contribuição de des-
taque, nos dez anos anteriores, aos direitos ou interesses das mulheres, à justiça 
de gênero, ao desenvolvimento das mulheres ou aos direitos humanos e ao Direito.

CONCLUSÃO

Conquanto o alcance formal das decisões judiciais adotadas pela Suprema Corte 
da Índia, em National Legal Services Authority v. Union of India and Others, e pela 
Suprema Corte do Paquistão, em Dr. Muhammad Aslam Khaki & Another v. Senior 
Superintendant of Police (Operation), Rawalpindi & Others, haja se circunscrito a 
comunidades transgêneras tradicionais ou históricas do subcontinente indiano, 
os fundamentos jurídicos de tais provimentos jurisdicionais, sob a perspectiva dos 
direitos fundamentais, aplicam-se, de forma plena, a todos os grupos cuja vulne-
rabilidade decorra da sua orientação sexual e/ou identidade de gênero, raciocínio 
inspirado no enfoque ampliativo esposado pela Suprema Corte do Nepal em Sunil 
Babu Pant and Others v. Nepal Government and Others (a contemplar as mino-
rias sexuais em geral) e, de modo menos explícito, ainda assim, significativo, pela 
Constituição nepalesa de 2015.

Do exame conjunto das orientações jurisprudenciais sedimentadas nas refe-
ridas decisões judiciais, pelas Supremas Cortes da Índia, do Paquistão e do Nepal, 
conjugado, igualmente, com a análise da Constituição do Nepal de 2015 a respeito 
da matéria, depreendem-se estas conclusões (aplicáveis à contextura brasileira): 

(a) A proibição constitucional à discriminação sexual (prevista no art. 3º, inciso 
IV, da Constituição brasileira de 1988) importa a interdição não só à discriminação 
quanto ao sexo biológico, mas também, e, sobretudo, no tocante à identidade de 
gênero e à orientação sexual.

(b) Como ressonância dos direitos fundamentais à identidade de gênero e à 
orientação sexual, assiste aos integrantes das minorias sexuais e de gênero (grupos 
minoritários, sob o ângulo da orientação sexual e da identidade de gênero) a facul-
dade de se identificarem como homens, mulheres, pessoas do terceiro gênero ou 
pessoas sem gênero determinado, independente quer de intervenção cirúrgica, 
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quer de congruência do seu psiquismo com os caracteres biológicos de nasci-
mento (genótipo e fenótipo), em atos de cunho público e privado, inclusive em 
documentos de identificação pessoal, registros, formulários, bancos de dados e 
cadastros (exempli gratia, passaportes, registros civis de nascimento de pessoas 
naturais, prontuários médicos e assentamentos funcionais).

(c) À vista da interface entre os princípios da dignidade da pessoa humana, da 
isonomia (em que se agasalham a igualdade jurídica de todos os seres humanos, 
em direitos e deveres, e a promoção da igualdade de oportunidades), da justiça 
social, da fraternidade e da solidariedade, a acessibilidade a espaços (estatais e 
não estatais) abertos ao público deve ser adaptada ao acolhimento de minorias 
sexuais e de gênero (verbi gratia, usuários de serviços públicos, agentes públicos, 
trabalhadores em geral, consumidores e fornecedores de serviços e produtos), 
mormente das pessoas naturais que não se reconhecem como homens tampouco 
como mulheres ou, por outros motivos, não se enquadram em tais modelos com-
portamentais binários, conjuntura ilustrada pela necessidade de banheiros pri-
vativos para indivíduos transgêneros.  

(d) Com fulcro em tais normas principiológicas, a União, os estados, os muni-
cípios e o Distrito Federal devem distender as políticas públicas de cotas que já 
adotam (e que venham a adotar) à parcela das minorias que se encontra, em con-
sequência da sua identidade de gênero e/ou orientação sexual, em estado de vul-
nerabilidade socioeconômica, a qual faz jus a ações do Poder Público de inclusão 
social nos campos da saúde, da assistência social e da educação, bem como no 
que se refere ao acesso a oportunidades de trabalho nos setores público e privado, 
além de atividades estatais preventivas e repressivas de condutas de assédio moral 
e sexual e de violência de gênero em ambiências públicas e privadas, incluindo-se 
a intimidade familiar, a seara laboral, as instituições educacionais, as unidades de 
saúde e a Administração Pública (a exemplo do Sistema Único de Saúde, do Sis-
tema de Segurança Pública, da Administração Penitenciária e das Forças Armadas). 
A ampliação da igualdade de gênero no Poder Legislativo e em órgãos colegiados 
de formulação de políticas públicas do Poder Executivo implica a destinação de 
cotas a representantes não só de mulheres em geral, como também dos grupos 
de minorias sexuais e de gênero (tais quais, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, 
travestis e intersexuais).  

NotAS

1 na literatura jurídica de língua inglesa, é denominado de NALSA judgment (KanG; KrisHna 
das, 2016, p. 64).

2 nome judiciário: K. s. radhakrishnan. aposentou-se em 14 de maio de 2014 (índia, 2016b).
3 nome judiciário: a. K. sikri (índia, 2016c).
4 mais conhecida pela sigla em inglês: srs (Sex reassignment surgery) (índia, 2016d).
5 uma pessoa hijra, indivíduo transgênero de genótipo masculino, castrado ou não, com vagi-

noplastia e implantes de seios ou não, veste-se com roupas femininas, matiza características 
masculinas e femininas, vincula-se à comunidade de mesmo nome, segue as normas comuni-
tárias e as orientações de determinado guru, sem se enquadrar na moldura comportamental 
nem de homem nem de mulher (cHettiar, 2016, p. 752).

6 promulgada em 26 de novembro de 1949, a maioria dos dispositivos da constituição da repú-
blica da índia iniciou sua vigência somente em 26 de janeiro de 1950, conforme se depreende 
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da interpretação conjunta do seu art. 394 (constante da parte XXii, na qual se encontram suas 
disposições transitórias) e do seu preâmbulo (índia, 2016a). 

7 a identidade de gênero diz respeito à “sensação ou percepção pessoal quanto a qual seja o seu 
gênero”, de modo independente “da sua constituição física ou genética” (cunHa, 2015, p. 19).

8 empregou-se a grafia óptica, em vez de ótica, em respeito ao ensinamento do prof. josé maria 
da costa de que aquela se refere à visão, enquanto esta concerne à audição (costa, 2016).

9 a expressão “backward classes of citizens”, em referência a cidadãos de classes desfavorecidas 
(marginalizadas), é recorrente na constituição indiana, a qual comete ao estado o dever presta-
cional de promover ações afirmativas em proveito daqueles, sob os prismas social e educacional 
– art. 15(4)(5) –, em que se inserem as cotas em cargos públicos – art. 15(4) –, incluindo-se no 
poder judiciário – art. 124a(1) – e nos governos locais – arts. 243d(6) e 243t(6) (índia, 2016a). 

10 mais conhecido pela sigla em inglês: Hiv (human immunodeficiency virus) (deLamare, 2002, p. 
651-652, p. 1.122-1.123).

11 a associação psiquiátrica americana – apa, na quinta edição do seu Manual Diagnóstico e Es-
tatístico de Transtornos Mentais (dsm-5), adotou a locução disforia de gênero, ao deixar de con-
siderar transtorno mental a ausência de conformidade entre o gênero atribuído pela família e 
sociedade à pessoa e a sua identidade de gênero. dessa feita, o dms-5 define disforia de gênero 
como o “sofrimento que pode acompanhar a incongruência entre o gênero experimentado ou 
expresso e o gênero designado de uma pessoa”, e ressalta que tal termo “é mais descritivo do 
que o termo anterior transtorno de gênero, do dsm-iv, e foca [rectius: enfoca] a disforia como 
um problema clínico, e não como identidade por si própria” (american psYcHiatric asso-
ciation, 2016; associaçÃo americana de psiquiatria, 2014, p. 451-452, grifo no original).

12 os intocáveis (dalits) constituem o extrato mais humilde da pirâmide social indiana, a ponto de 
não terem casta própria (daí a denominação depreciativa de párias). embora a intocabilidade 
haja sido abolida pelo art. 17 da constituição indiana, a qual, em seu art. 15(1)(2), proíbe a 
discriminação baseada, entre outros critérios, na casta, inclusive para fins de serviço público 
compulsório – art. 23(2) –, bem como de (ine)elegibilidade e de acesso a cargos públicos e a 
instituições educacionais – arts. 15(2), 29(2) e 325 –, a violação a direitos humanos, em função 
do sistema de castas, ainda se faz vigorosa na índia, sobretudo quanto aos dalits, nomeada-
mente em vilarejos e comunidades rurais, em decorrência da opressão pelas castas superio-
res, reforçada por autoridades dotadas de poder de polícia ou de fiscalização, privando-os de 
condições dignas de trabalho, de moradia, de alimentação e de educação, além de mantê-los 
sujeitos a agressões sexuais e a outras formas de violência, assim como a níveis extremos de 
miséria e de degradação humana (HancHinamani, 2016, p. 15, 18-19, 29; índia, 2016d; ma-
jid, 2016, p. 263-265).

13 “na sociedade indiana os transexuais são nominados hijras, as quais são vistas como uma figu-
ra mítica em alguns momentos, mas hoje relegadas a [rectius: à] prostituição para sua sobrevi-
vência, em que pese começarem, aos poucos, a livrar-se desta condição de marginalidade, aos 
quais se permite indicar a letra e, de eunuco, no passaporte no campo reservado ao sexo ou 
gênero, desde 2005, posicionamento confirmado pela suprema corte daquele país [em] abril 
de 2014.” (cunHa, 2015, p. 126-127).

14 não se confunde com o império Mongol.
15 intitulado de comitê de especialistas sobre questões relacionadas aos transgêneros (Expert 

Committe on Issues relating to Transgender) (índia, 2016d).
16 ao interpretar o art. 3º, inciso iv, da constituição brasileira de 1988, maíra coraci diniz desen-

volve semelhante exegese ampliativa da proibição constitucional da discriminação sexual, a 
englobar a interdição à discriminação a respeito da identidade de gênero: “ao proibir expressa-
mente a discriminação em razão do sexo, o texto constitucional traz um arcabouço que visa [a] 
proteger as relações de gênero dentro da sociedade brasileira. [...] portanto, o princípio da não 
discriminação em razão do sexo ampara o direito fundamental à identidade, pois não permite 
que se discrimine uma pessoa transexual no seu direito de ver reconhecida a sua identidade 
de gênero no seu meio social” (diniZ, 2014, p. 39-40).
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17 similar pensamento, na literatura jurídica pátria, tem Hélio veiga júnior, quando articula, aos 
olhos dos direitos da personalidade, afirmando que: “[...] no que se refere à transexualidade, é 
importante analisar que a condição de transexual decorre de constatação psicológica e não 
física, uma vez que ocorre a permanência do sexo psicológico sobre o sexo anatômico. por-
tanto, ainda que não ocorram intervenções cirúrgicas ou hormonais no transexual, as quais 
visam apenas a [rectius: à] mudança anatômica, o seu direito ao gênero como um direito da 
personalidade deve ser reconhecido. nesse sentido há que se falar que a realização da cirurgia 
de transgenitalização não é um requisito de validade para que a transexualidade seja carac-
terizada ou reconhecida, uma vez que esta não se trata de uma questão de mera sexualidade, 
mas, verdadeiramente, de identidade. [...] percebe-se, assim, que a transexualidade transcende 
ou até mesmo pode prescindir [d]a transgenitalização, pois esta é uma mera forma de se mo-
dificar, pela vontade do transexual, o seu sexo.” (veiGa jÚnior, 2016, p. 137-138).

18 consubstancia orientação sexual, e não opção sexual, porque, dilucida Leandro reinaldo da 
cunha, em sua tese de doutorado sobre identidade e redesignação de gênero, que “o indiví-
duo não efetiva uma escolha por esta ou aquela conduta, apenas tem aquele interesse, desejo 
ou vontade sexual vinculada para tal ou qual sentido” (cunHa, 2015, p. 38). a orientação sexual 
se distingue da identidade de gênero: aquela concerne à “existência ou não de interesse sexual 
(no sentido de manutenção de relação sexual), e se tal desejo se destina a [rectius: à] pessoa do 
mesmo gênero ou não”, ao passo que esta constitui uma construção cultural e “uma percepção 
social que o próprio indivíduo tem de si”. como exemplo ilustrativo da diferença entre orien-
tação sexual e identidade de gênero, cita a situação recorrente em que o transexual “apresenta 
repugnância, ordinariamente, pela relação homossexual, pois responde aos estímulos de ou-
tro sexo, já que não se vê como alguém que mantém ou busca manter relações sexuais com 
pessoas do mesmo sexo que ele” (cunHa, 2015, p. 25, 38, 39). 

19 na dogmática brasileira, são dignas de nota as reflexões de clarindo epaminondas de sá neto 
e Yara maria pereira Gurgel sobre a marginalização das pessoas transexuais ao afirmarem que: 
“não sofrem somente discriminação social, mas também são vítimas de maus-tratos, violações 
e agressões e, inclusive, homicídios. como resultado desses prejuízos e da discriminação que 
as priva de fontes de trabalho, tais pessoas encontram-se praticamente condenadas a condi-
ções de marginalização, que se agravam nos numerosos casos de pertencimento aos setores 
mais desfavorecidos da população, com consequências nefastas para [a] sua qualidade de vida 
e sua saúde, registrando altas taxas de mortalidade, o que já foi devidamente provado em es-
tudos apresentados pela comunidade científica brasileira e internacional” (sá neto; GurGeL, 
2016, p. 82).

20 em sua tese de doutorado, a postular a identidade de gênero como direito da personalidade, 
camila de jesus mello Gonçalves infere que assiste à pessoa transexual o direito de ocultar da 
coletividade e do poder público seus caracteres biológicos, exteriorizando, perante o corpo 
social e o aparato estatal, tão só a sua identidade de gênero: “o elemento biológico, que iden-
tifica e caracteriza o aparelho e os órgãos sexuais naturais, porque integrante da vida privada, 
é ocultado, de modo que apareça somente a identidade de gênero, relacional, construída em 
interação e, bem por isso, relevante para o grupo” (GonçaLves, 2014, p. 275). ao acentuar o 
mister de “compatibilizar o interesse individual com o coletivo, na consideração de que as nor-
mas jurídicas destinadas à identificação dos membros da coletividade são de ordem pública”, 
obtempera que, “embora o sexo original restrinja-se à intimidade, a individualização de cada 
pessoa com base em seu nome e estado civil, familiar e político importa ao estado e à socieda-
de”, com o fito de que haja a “correta identificação das pessoas, sem a qual não há possibilidade 
da segurança e certeza necessárias para a vida coletiva” (GonçaLves, 2014, p. 275). 

21 “pode-se definir o contempt of court como a ofensa ao órgão judiciário ou à pessoa do juiz, que 
recebeu o poder de julgar do povo, comportando-se a parte conforme suas conveniências, 
sem respeitar a ordem emanada da autoridade judicial” (assis, 2003, p. 20).

22 a bissexualidade relaciona-se à “circunstância em que a pessoa sente atração físico-sexual tan-
to por pessoas que revelam ser do mesmo gênero que ela, como também para com do gênero 
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oposto”, isto é, “apresenta uma atuação dúplice, por vezes agindo como heterossexual, e outras 
como homossexual, numa conduta que transita por esta ou aquela orientação sexual, com 
interesse voltado para ambos os sexos” (cunHa, 2015, p. 42-43).

23 “o transexual possui um psiquismo contrário ao do sexo físico que apresenta, com desejos 
vinculados aos de quem possui uma condição sexual distinta da que ele apresenta em seu 
fenótipo, ou então apresenta percepção de que a definição sexual que lhe é atribuída não 
corresponde com a realidade, não lhe sendo própria, [uma] vez que vítima de um erro da na-
tureza” (cunHa, 2015, p. 31).

24 “a travestilidade, diretamente, não está relacionada ao desejo e à atração sexual, e são diver-
sos os motivos pelos quais uma pessoa passa a travestir-se. a travesti é aquela pessoa que se 
veste e se comporta como pessoa pertencente ao outro grupo sexual, mas, intimamente, não 
deixa de se sentir conforme [o] seu sexo biológico: homem ou mulher, mantendo, portanto, 
sua identidade de gênero” (sancHes, 2015, p. 273).

25 “embora as significações sobre o termo possam variar, grosso modo, uma pessoa que se 
identifica como crossdresser pode ser definida como alguém que eventualmente usa ou se 
produz com roupas e acessórios tidos como do sexo oposto ao que lhe foi assignado ao nas-
cer” (vencato, 2016, p. 369). por conseguinte, é uma espécie de travestilidade. sua principal 
manifestação contemporânea vem à lume em “clubes de indivíduos que compartilham a 
experiência de se vestirem como alguém do sexo oposto ao de nascimento, sem a reivindi-
cação do pertencimento a ele, sendo imensamente mais comum o crossdressing de-homem
-para-mulher” (Garcia; miranda; BarBosa; vicente; pereira; antÔnio; oLiviera; Boa 
sorte, 2016, p. 82).

26 Hijras ou hijaras: pessoas de sexo biológico masculino que se identificam como mulheres, “não 
homens” ou uma categoria intermediária entre homens e mulheres, perfilhada por homens 
castrados, não castrados e hermafroditas (pessoas intersexuais). eunucos: homens emascula-
dos. Kothis: pessoas do sexo biológico masculino, com graus diferentes de feminilidade, que 
nem sempre se identificam como hijras ou indivíduos transgêneros. Aravanis ou thirunangi: 
hijras habitantes do estado de tamil nadu, no sul da índia. Jogappas ou jogtas: servos da deusa 
Renukha Devi (chamada igualmente de Yellamma Devi, entre outras denominações), com tem-
plos situados nos estados de maharashtra e de Karnataka, no oeste e no sudeste da índia, res-
pectivamente. como se trata de comunidade plural, constituída também por pessoas de sexo 
biológico feminino (jogtis) e homens heterossexuais (jogtas em sentido estrito), nominam-se 
de jogti hijras os transgêneros do sexo biológico masculino. Shiv-shakthis: homens com expres-
são de gênero feminina e sob a influência espiritual de alguma das deusas hindus, os quais se 
vinculam, em sua maioria, a normas, procedimentos e costumes de comunidades de mesmo 
nome, orientados por gurus. nesse sentido, vide §§ 12 a 16, 43 a 44 e 108 a 110 do aresto do 
caso naLsa (índia, 2016d).

27 em vez de Superintendent, o poder público, no paquistão, optou pela grafia menos usual Supe-
rintendant (paquistÃo, 2016a; paquistÃo, 2016b).

28 chaudhry foi Chief Justice da suprema corte paquistanesa durante três mandatos não conse-
cutivos: de 30 de junho de 2005 a 9 de março de 2007, de 20 de julho de 2007 a 3 de novembro 
de 2007 e de 22 de março de 2009 a 11 de dezembro de 2013 (WiKipedia, 2016). 

29 veiga júnior resplende que a discrepância entre a identidade de gênero e os documentos de 
identificação pessoal sujeita as pessoas transexuais a frequentes constrangimentos incompa-
tíveis com a dignidade de tais seres humanos e com os seus direitos personalíssimos, nota-
damente o direito à liberdade sexual, considerando que tais documentos “promovem discri-
minação, comentários pejorativos e jocosos ou tratamentos involuntariamente errôneos que 
mitigam a dignidade do transexual”. exemplifica: “[...] o transexual que se apresenta com sua 
identidade social, da forma como realmente deveria ser tratado, pelo prenome escolhido e 
gênero verdadeiro, e em seguida é obrigado a mostrar a um funcionário, público ou privado, 
seus documentos inalterados, com prenome escolhido de acordo com o sexo morfológico no 
nascimento, sofre com olhares e comentários aleatórios que apenas promovem a diminuição 
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da dignidade do transexual [...]” (veiGa jÚnior, 2016, p. 150-151) mesma conclusão a que 
chega Gonçalves: “É exatamente a apresentação de documentos compatíveis com a aparência 
que preservará o transexual das situações vexatórias, as quais, diante do constrangimento que 
causam, colocam a pessoa em situação de vulnerabilidade e exposição, contribuindo para que 
se torne (e seja mantida) vítima de violência e discriminação” (GonçaLves, 2014, p. 276).

30 para a contextualização dos conceitos de capacidades eleitorais ativa e passiva, confira-se a 
lição de rodrigo López Zilio (ZiLio, 2008, p. 118).

31 “a intersexualidade surge como uma condição genética, física ou anatômica do sujeito, que 
apresenta um fenótipo que não permite a clara definição entre a conceituação binária ho-
mem/mulher, seja por apresentar estrutura genital que não autoriza a sua alocação em um dos 
grupos, ou em face de presença de aspectos da genitália condizentes com os dois conceitos” 
(cunHa, 2015, p. 29).

32 em 2 de abril de 2014, a corte superior da austrália, em NSW Registrar of Births, Deaths and 
Marriages v. Norrie, assegurou a norrie may-Welby (nascido com o sexo biológico masculi-
no, realizara a cirurgia de redesignação de gênero) a alteração do seu registro civil, para nele 
constar como de sexo “não específico”. declarou-se a potestade da agência de registros de 
nascimentos, Óbitos e matrimônios do estado de nova Gales do sul de assim proceder, sa-
lientando-se que nem todos os seres humanos podem ser classificados como pertencentes ao 
sexo masculino ou feminino, bem como que a seção 32d da Lei de registros de nascimentos, 
Óbitos e matrimônios de 1995 permite àquele que sofreu tal procedimento cirúrgico não se 
vincular ao sexo masculino nem feminino e manter o status de sexo indeterminado, porquanto 
tal diploma legislativo não exige a opção entre ambos os sexos (§§ 1.º a 3.º e 36 a 48). reiterou 
o seu entendimento consignado em AB v. Western Australia (§ 23), de 6 de outubro de 2011: 
há circunstâncias nas quais o sexo e as características de gênero não são, inequivocadamente, 
masculinas ou femininas, motivo por que podem ser ambíguas (austráLia, 2016a; austrá-
Lia, 2016b; austráLia, 2016c).

33 tradução livre nossa para o português brasileiro da tradução oficial em língua inglesa.
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Os invisíveis – o Direito 
Penal como condição 

de materialidade
por  sergio riCardo do amaral gurgel

N
o estudo do processo evolutivo da espécie humana há uma série de 
classificações de acordo com as suas diferentes fases, a exemplo do 
Homem de Java e o de Neandertal. Discrepâncias no que diz respeito 
ao tamanho, à curvatura da coluna vertebral, à arcada dentária, den-

tre outros detalhes são utilizadas para o uso adequado da nomenclatura a ser tec-
nicamente empregada. Todavia, sem querer invadir imprudentemente os demais 
ramos da ciência que se dedicam ao estudo do homem, não seria pretensioso 
demais cogitar uma subdivisão entre nós, conhecidos como homo sapiens. Este, 
por sua vez, poderia, no âmbito jurídico, ser classificado ora como visível, ora 
como invisível.

No meio social, os visíveis seriam aqueles que ocupam altos cargos na adminis-
tração pública ou nas grandes empresas privadas, detentores de reluzente patri-
mônio, sucesso profissional e uma filosofia própria. Muito bem vestidos serão 
chamados de doutor e, quando quase despidos, ninguém ousará chamá-los pelos 
apelidos, sem que estejam precedidos do tratamento de senhor. Caso venham a 
se tornar pessoas públicas irão transmitir certa divindade, do tipo que cura todos 
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os males com um simples toque. Provavelmente, ganharão o status de filho pre-
ferido ou de “bom partido”.

Em contrapartida, há o grupo dos invisíveis. Esses, embora também tenham 
tronco e membros, ninguém nota suas presenças. Estão misturados na multidão 
e não há quem se importe como são chamados. O único dom relacionado à divin-
dade é de estarem em todos os lugares como quem é capaz de atravessar paredes 
de concreto sem serem percebidos, nem mesmo por videntes e cartomantes. 
Essa espécie não abrange apenas os toxicômanos, bêbados dos pobres botequins, 
doentes nas enfermarias dos hospitais públicos, detentos largados à própria sorte 
e mendigos que dormem nas ruas embrulhados em um punhado de jornal (desde 
que não o façam em áreas nobres das grandes cidades, onde correrão o risco de 
serem identificados e recepcionados com querosene ou chuva artificial). Desse 
grupo fazem parte também as senhoras que retiram bandejas nas praças de ali-
mentação dos shoppings, limpadores de banheiros públicos, meninos engraxates 
e, principalmente, os que amargam o desemprego. Esses últimos, não raramente, 
são invisíveis até mesmo para os seus consanguíneos e cônjuges. Não despertam 
interesses intelectual ou emocional, muito menos sexual, porque só existem em 
outra dimensão, em um universo paralelo composto de cinismo e menosprezo. 
Além de transfixarem as divisórias, os visíveis caminham através dos seus corpos, 
completamente imunes aos sentidos humanos. Se alguém quiser encontrá-los, 
talvez consiga repaginando um álbum de família, mas nunca em um porta-re-
tratos, onde até pessoas falecidas possuem vaga cativa. Há quem desapareça em 
vida, há quem apareça post-mortem. Sim, Elvis não morreu!

No mundo da invisibilidade haverá sempre alguém tentando se tornar matéria. 
Os dois métodos mais utilizados são o suicídio e o crime. A autodestruição fará 
surgir um corpo, que, enquanto não for sepultado, conseguirá ser visto, velado ou 
até contemplado. Todavia, a six feet under, voltarão à condição anterior. O crime 
costuma ser um caminho eficaz para a materialização dos invisíveis e, na maioria 
das vezes, por um tempo mais duradouro. O menino engraxate, por exemplo, 
quando passa a empunhar um fuzil ganha mais atenção do que um tigre-de-ben-
gala foragido da jaula. Para o Estado, que nunca o reconheceu como pessoa, haverá 
o empenho em colocá-lo em sua lista de prioridades. O invisível ganhará uma foto 
no tradicional cartaz de Wanted Dead Or Alive, e a Justiça, pela primeira vez, terá 
olhos para ele, apesar de somente no que disser respeito ao Direito Penal. Encar-
cerado pelo sistema prisional, retornará ao estado de invisibilidade, mas talvez 
com a ideia difundida pelo ministro da Propaganda do III Reich, Joseph Goebbels: 
“Melhor um dia de leão, do que cem anos de carneiro!”.

A vantagem do ser invisível que não cede às tentações da delinquência é a de 
não carregar o peso da culpa, tanto no aspecto legal, quanto do ponto de vista do 
pecado. Já nasceram condenados e viveram somente para o cumprimento de suas 
penas. Choraram e não foram ouvidos, pediram e não foram atendidos, implo-
raram e não foram vistos. Morrem duas vezes, na primeira enquanto respiram e, na 
segunda, quando suspiram. Deixam esse mundo para o desespero dos que ficam, 
pois estes perderam a chance da redenção, assim como os discípulos de Emaús, 
que não reconheceram o próprio Mestre.  

SErgIo rICArDo Do AmArAL gurgEL é advogado da amaraL GurGeL advogados, autor da editora impetus, professor 
de direito penal e direito processual penal, e-mail: sag@amaralgurgel.com
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por  Cristiano gomes de andrade e raimundo BotelHo Costa

Resistência estatal 
para liberação do 
porte de arma e a 

legítima defesa 

“As leis que proíbem o porte de armas desarmam 
apenas aqueles que não são inclinados e nem de-
terminados a cometer crimes. As leis (injustas) tor-
nam a situação mais delicada para a possível víti-
ma, e mais confortável para os assaltantes. Servem 
mais para motivar do que para a prevenção e para a 
precaução de um possível homicídio. Ademais, um 
homem desarmado, e por estar vulnerável, pode 
ser atacado com mais certeza do que um homem 
armado (BECCARIA, 1764).”
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O 
presente artigo versa sobre a resistência estatal para a liberação do 
porte de arma e a legítima defesa, buscando compreender a explica-
ção das causas por trás da resistência estatal e os motivos pelos quais 
o cidadão necessita ter o porte de arma de fogo, além de descortinar o 

caminho a ser percorrido para a concretização da documentação. 
 Esse tema traz à tona a problemática da legítima defesa e do poder estatal de 

tutelar a segurança pública na sociedade atual, com todos os seus mecanismos 
tecnológicos de monitoramento remoto nos ambientes de convívio social, frente 
ao aumento da criminalidade. Além disso, o tema proposto tem caráter profis-
sional, pois o operador do Direito tem, por muitas vezes, a possibilidade de se 
encontrar em situação de perigo de vida. A referida questão do porte de arma para 
operadores do Direito envolve ainda a PL 704/2015, que está no Legislativo federal 
para ser votada. Assim, indaga-se: Por que há resistência estatal para liberação do 
porte de arma e a legítima defesa? Afinal, o ordenamento jurídico assegura que a 
legítima defesa de um direito não constitui ato ilícito, sendo legítimo, legal, per-
mitido e assegurado. 

Devido à natureza da presente pesquisa ter rico material disponível com dife-
rentes nuances que podem ser utilizadas com diversidade de combinações, as pos-
sibilidades exploratórias do tema constitui um elemento a mais para o incentivo 
na busca de um trabalho que seja eficaz, no sentido de aplicabilidade, e que seja 
eficiente, na medida nanométrica de verossimilhança com a realidade. Assim, o 
uso das fontes consiste em análises bibliográfica e documental (revisão literária), 
por meio de pesquisa exploratória, qualitativa e quantitativa, conforme Gil (2010).  

HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO DE CONTROLE DE ARMAS 
 
No Brasil, as armas de fogo sempre foram controladas pelo Exército (QUIN-

TELA; BARBOSA, 2015), conforme a legislação demonstrada abaixo e a ilustração 
na Figura 1, a seguir: 

•	 Decreto	nº	24.602/1934	–	Só	permitia	a	fabricação	de	armas	e	munições	de	
caça, sem fazer menção às armas de uso civil; em caráter excepcional, através 
de empresas particulares, permitia a fabricação e a comercialização de armas 
e de munições de guerra, desde que a preferência fosse do governo na compra 
de seus produtos e que fosse aceita a fiscalização permanente dos oficiais do 
Exército, submetendo-se a quaisquer restrições que o governo federal julgasse 
fazer conforme sua conveniência. 

•	 Decreto	nº	55.649/1965	–	Endureceu	as	regras	de	fiscalização	sobre	a	fabri-
cação, o comércio e a circulação de armas e munições, sendo o embrião das 
regras de controle sobre armas e munições. 

•	 Portaria	Ministerial	nº	1.261/1980	–	Estabelecia	que	cada	cidadão	poderia	ter	
no máximo seis armas de uso permitido (duas armas curtas, duas armas de 
caça raiada e duas armas de caça de alma lisa); sendo três por ano, uma de 
cada tipo. 

•	 Lei	nº	9.437/1997	–	Foi	a	primeira	lei	a	dispor	sobre	o	uso	de	armas	por	civis.	
•	 Decreto	nº	2.998/1999	e	Decreto	nº	3.665/2000	–	definiam	o	que	era	arma	de	

uso restrito e armas de uso permitido. O decreto de 2000 ainda está em vigor. 
•	 Lei	nº	10.826/2003	(Estatuto	do	Desarmamento)	–	Na	década	de	1990,	

houve vários projetos de lei que tratavam do controle de armas, mas o mais 
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significativo foi o projeto defendido por Renan Calheiros (Projeto de Lei 292), 
apresentado em 1997, e que evoluiu para a lei chamada pela alcunha de Esta-
tuto do Desarmamento. 

 
Figura 1 – Histórico de normas sobre controle de armas de fogo 
 
 

Fonte: Fernandes (2005) 
 
O Estatuto criou um leque de crimes com armas de fogo. Na lei anterior, a Lei 

nº 9.437/1997, os tipos penais praticados com armas de fogo estavam aglutinados 
no artigo 10: 

 
art. 10. possuir, deter, portar, fabricar, adquirir, vender, alugar, expor à venda ou fornecer, 
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 
empregar, manter sob guarda e ocultar arma de fogo, de uso permitido, sem a autorização 
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
pena – detenção de um a dois anos e multa. § 1º nas mesmas penas incorre quem: 
i – omitir as cautelas necessárias para impedir que menor de dezoito anos ou deficiente 
mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua pro-
priedade, exceto para a prática do desporto quando o menor estiver acompanhado do 
responsável ou instrutor; 
ii – utilizar arma de brinquedo, simulacro de arma capaz de atemorizar outrem, para o fim 
de cometer crimes; 
iii – disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, 
em via pública ou em direção a ela, desde que o fato não constitua crime mais grave. 
§ 2º a pena é de reclusão de dois anos a quatro anos e multa, na hipótese deste artigo, sem 
prejuízo da pena por eventual crime de contrabando ou descaminho, se a arma de fogo ou 
acessórios forem de uso proibido ou restrito. 
§ 3º nas mesmas penas do parágrafo anterior incorre quem: 
i – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de 
fogo ou artefato; 
ii – modificar as características da arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de 
fogo de uso proibido ou restrito; 
iii – possuir, deter, fabricar ou empregar artefato explosivo e/ou incendiário sem autorização; 
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iv – possuir condenação anterior por crime contra a pessoa, contra o patrimônio e por 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 
§ 4º a pena é aumentada da metade se o crime é praticado por servidor público. 
 
O Estatuto desmembrou o rol da lei anterior para criar crimes por posse irre-

gular de arma de uso permitido, omissão de cautela, porte ilegal de arma de uso 
permitido, posse ou porte ilegal de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo, 
conforme pode-se ler nos artigos da Lei nº 10.826/2003, a seguir: 

 
posse irregular de arma de fogo de uso permitido 
art. 12. possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso 
permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua re-
sidência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular 
ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: 
pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
 
omissão de cautela 
art. 13. deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 (dezoito) 
anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja 
sob sua posse ou que seja de sua propriedade: 
pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 
parágrafo único. nas mesmas penas incorrem o proprietário ou diretor responsável de em-
presa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar ocorrência policial 
e de comunicar à polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma 
de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda, nas primeiras 24 (vinte quatro) 
horas depois de ocorrido o fato. 
 
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido 
art. 14. portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda 
que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de 
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com de-
terminação legal ou regulamentar: 
pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
parágrafo único. o crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo 
estiver registrada em nome do agente. 
 
disparo de arma de fogo 
art. 15. disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacên-
cias, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalida-
de a prática de outro crime: 
pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
parágrafo único. o crime previsto neste artigo é inafiançável. 
 
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito 
art. 16. possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, 
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar 
arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar: 
pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
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parágrafo único. nas mesmas penas incorre quem: 
i – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de 
fogo ou artefato; 
ii – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de 
fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a 
erro autoridade policial, perito ou juiz; 
iii – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autoriza-
ção ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; 
iv – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca 
ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; 
v – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, muni-
ção ou explosivo a criança ou adolescente; e 
vi – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, 
munição ou explosivo. 
 
comércio ilegal de arma de fogo 
art. 17. adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, 
montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório 
ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 
pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
parágrafo único. equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, 
qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, 
inclusive o exercido em residência. 
 
tráfico internacional de arma de fogo 
art. 18. importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional, a qualquer 
título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente: 
pena – reclusão de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
 

CAUSAS DA RESISTÊNCIA ESTATAL NA LIBERAÇÃO DO 
PORTE DE ARMA 

 
Após trinta anos do descobrimento do Brasil, com o início do povoamento 

da colônia, “[...] há registros da primeira política de desarmamento de nossa his-
tória: qualquer um que fabricasse armas de fogo no território brasileiro poderia 
ser condenado à morte” (QUINTELA; BARBOSA, 2015, p. 30). Com esta medida, 
a percepção do objetivo da metrópole se pautava no controle armamentista para 
viabilizar barreiras que pudessem obstaculizar o agrupamento de pessoas em volta 
de uma possível resistência e, por conseguinte, ser uma ameaça para Portugal. 

No início do século XIX, enquanto no Brasil o Estado monopolizava o porte 
de arma para si, nos Estados Unidos o movimento era no sentido inverso, sendo 
garantido, através da Segunda Emenda à Constituição, o direito ao porte e à pro-
priedade da arma para seus cidadãos, e, com isto, assegurar a soberania do poder 
popular (QUINTELA; BARBOSA, 2015). 

O governo de Vargas iniciou-se com o objetivo de acabar com as ameaças 
armadas, a saber, o cangaço e o coronelismo, dois movimentos conhecidos pelos 
brasileiros. O cangaço foi um movimento do Nordeste surgido em meados do 
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século XIX, em que os cangaceiros atacavam em bandos, saqueando, roubando, 
estuprando mulheres, levando o terror aos estados nordestinos. Atuavam também 
como mercenários a serviço dos coronéis. Já o coronelismo consistia em grupos 
equipados com armamento muitas vezes importado e de qualidade superior ao 
das forças policiais. Após a Guerra do Paraguai, em 1918, os coronéis continuaram 
com seus grupos armados (QUINTELA; BARBOSA, 2015, p. 33). 

O Estado afirmou que as armas utilizadas pelos cangaceiros em seus crimes 
eram oriundas dos estoques dos coronéis. Em 1932, o Governo Vargas teve que 
enfrentar um embate armado contra o Estado de São Paulo, juntamente com suas 
forças policiais.  

Conforme Quintela e Barbosa (2015), após a Constituição de 1988, o foco no 
controle armamentista continuou, prova disso é que, na década de 1990, os con-
gressistas e o Poder Executivo federal agiram no sentido de coibir ainda mais a 
circulação de armas em território brasileiro por meio da implementação do Pro-
grama Nacional de Direitos Humanos (PNDH). O Estado ignorou o Referendo de 
2005, no qual mais de 75% dos cidadãos votaram contra o desarmamento.  

No que tange ao controle de armas, este programa, em sua terceira versão 
(PNDH-3), em sua Diretriz 13 dispõe que “deve haver ações permanentes de estí-
mulo ao desarmamento da população” e que deve haver “reforma da legislação para 
ampliar as restrições e os requisitos para aquisição de armas de fogo por particu-
lares e empresas de segurança privada” (PNDH, 2010, p. 137). Em sua Diretriz 14, 
o programa intervém no aparelhamento da instituição policial, buscando reduzir 
seu poder de fogo, conforme consta no texto original: “Disponibilizar para a Polícia 
Federal, a Polícia Rodoviária Federal e para a Força Nacional de Segurança Pública 
munição, tecnologias e armas de menor potencial ofensivo” (PNDH, 2010, p. 156). 

 
A JUSTIÇA 

A justiça é a constante vontade de dar a cada um o que é seu e, nesse sentido, 
é algo lógico, pois a palavra “justo” significa aquilo que está em conformidade. 
Em outras palavras, “é uma das primeiras verdades que afloram o espírito. Não é 
uma ideia inata, mas, se manifesta já na infância, quando o ser humano passa a 
reconhecer o que é seu. A semente do justo se acha presente na consciência dos 
homens” (NADER, 2013, p. 106). 

A Justiça convencional, fruto de uma convenção social, é alcançada quando 
os magistrados ministram as leis, aplicando as normas aos casos previstos na lei, 
não sendo relevante que a lei seja boa. Segundo Kelsen (apud NADER, 2013, p. 
84), autor de A Teoria Pura do Direito, “[...] em determinadas circunstâncias, um 
determinado sujeito deve observar tal ou qual conduta; se não a observa, outro 
sujeito, órgão do Estado, deve aplicar ao infrator uma sanção”. 

De forma distinta decorre a Justiça substancial, baseada no Direito natural, o 
qual não se satisfaz apenas com a aplicação da lei, podendo estar ou não em lei. 
Quando há congruência entre o convencional e o substancial, a sociedade colhe 
os frutos de um ordenamento legítimo, sendo eficaz quanto à aplicação e sendo 
eficiente quando a norma se aproxima da realidade social (NADER, 2013). 

No que tange à verossimilhança das leis (eficiência), a lei não consegue prever 
todos os casos possíveis, o que exige do juiz uma adaptação (equidade) da norma, 
caso contrário, haveria injustiça. 
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O relaxamento do legislador em não estar atento e vigilante pode levá-lo a 
criar normas que negam ao homem o que lhe é devido, concedendo-lhe o inde-
vido e, nestes termos, a lei se torna injusta (NADER, 2013). Assim, é possível per-
ceber o caráter injusto da Lei nº 10.823/03, pois é inadequada e ineficiente, já que 
não condiz com a realidade social do país em razão da evolução de homicídios 
por armas de fogo (conforme as Figuras 2 e 3, a seguir), por exemplo: entre 1980 
e 2014, as vítimas passam de 8.710; e para 44.861, em 2014, o que representa um 
crescimento de 415,1%. Ao longo desse tempo, a população aumentou em torno 
de 65%. Mesmo assim, o saldo líquido do crescimento da mortalidade por armas 
de fogo, já descontado o aumento populacional, ainda impressiona pela magni-
tude; essa eclosão exponencial, quase exclusiva, ocorreu devido aos homicídios 
por arma de fogo, que cresceram 592,8%, setuplicando, em 2014, o volume de 1980 
(WAISELFISZ, 2016). 

 
Figura 2 – Número de mortes por armas de fogo 
 

Figura 3 – Fluxo da evolução de homicídios  

Fonte: Mapa da Violência (2016, p. 17) 
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LEGÍTIMA DEFESA 

 
O ser humano, não sendo autossuficiente nos planos material e espiritual, não 

se sente totalmente seguro, o seu estado de permanente dependência o torna um 
ser inquieto. Neste ponto, a segurança se torna uma busca frequente, tornando-se 
uma missão ter a certeza das coisas e a garantia de proteção, sendo isto uma aspi-
ração humana, muito embora disponha-se a lutar pela sobrevivência, lançando-se 
ao perigo e adaptando-se às situações de risco. 

Voltando-se para um breve momento da história humana, no Império chinês 
da Dinastia Ming (1368-1644 d.C.) ocorreu um decreto imperial sobre os habi-
tantes da ilha Ryu Kyu (atual Okinawa, no Japão), que proibiu o uso, o porte e a 
conservação de armas de qualquer natureza, Assim, as armas foram recolhidas 
em praça pública, com o intuito de frustrar qualquer tentativa ou ameaça de revo-
lução armada (GUIMARÃES; GUIMARÃES, 2002). Entretanto, os camponeses não 
se abateram com o autoritarismo imperial e começaram a desenvolver técnicas de 
combate usando instrumentos domésticos e ferramentas usadas na atividade rural, 
no intuito de protegerem as suas famílias e o seu povo. Mais adiante no tempo, 
em	território	japonês,	o	xogunato	Tokugawa	(1192-1867	d.C)	–	sistema	feudal	de	
governo predominante no Japão, na autoridade do xógum, supremo líder militar 
–	venceu	a	guerra	civil	contra	o	clã	Satsuma	–	um	grupo	de	famílias	da	região	de	
mesmo	nome,	no	Japão	–	dissidente	invadiu	Ryu	Kyu	subjugando	seus	habitantes	
e expulsando o domínio imperial chinês (GUIMARÃES; GUIMARÃES, 2002). Os 
camponeses foram impelidos novamente com um decreto dos Satsuma proibindo 
armas de qualquer natureza em Ryu Kyu, visando a extinguir qualquer meio de 
revolução. Então, os habitantes agregaram às técnicas já desenvolvidas outras 
técnicas de combate corpo a corpo, usando mãos, pés, joelhos e cotovelos como 
meio de defesa contra o regime opressor de seu território. Até mesmo os monges 
budistas aprenderam técnicas de combate com um monge indiano chamado Ava-
lokitesvara Bodhidharma, que pregava a união do corpo e do espírito, através da 
prática de um estilo de combate marcial chamado Vajramushti, levando os monges 
a aprenderam a se defender de hostilidades de possíveis inimigos (GUIMARÃES; 
GUIMARÃES, 2002). 

A sociedade moderna vive um complexo emaranhado de situações conflitantes 
que põem em risco a integridade física. Entretanto, a sensação de insegurança 
não é uma resultante vanguardista dos últimos anos. A origem dos vetores que 
ameaçam a vida das pessoas em sociedade tem sua gênese sublimada, porque o 
fenômeno social na linha do tempo ontológico ainda tem muito o que descobrir, 
tornando imprecisa a sua origem. Contudo, os registros históricos que recheiam 
os livros de História trazem consigo inúmeros exemplos de situações em que o ser 
humano teve de agir para sobreviver, de forma tal que, se ocorresse o contrário, a 
sua linhagem estaria em vias de extinção.  

As pessoas sentem-se acuadas ante o conflito entre marginais e a polícia, entre 
a ilegalidade de um e o abuso do direito do outro. Fazendo uso da linguagem meta-
fórica, o cidadão se sente como um marisco no embate entre as ondas do mar e 
o rochedo. 

 O Mapa da Violência no Brasil, como foi representado nas Figuras 2 e 3, demons-
trou que dentro de 34 anos quase um milhão de pessoas morreram por armas de 
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fogo, representando um aumento de mais de 400% (WAISELFISZ, 2016). Quando 
comparado com outras nações, na ordem de cem mil habitantes, o Brasil tem 20,7 
homicídios, estando imensamente acima de países com permanentes conflitos de 
guerra como Jordânia (1,4 homicídios), Israel (1,0 homicídio), Turquia (0,5 homi-
cídio), Egito (0,2 homicídio), Kwait (0,1 homicídio) (WAISELFISZ, 2016).  

 Talvez por ironia do destino, pelo fato de a nação brasileira ser um país de cida-
dãos desarmados, o país seja o quarto maior exportador de armas de fogo do mundo, 
superando potências como a Rússia e a China (WAISELFISZ, 2016). Os números 
de homicídios por armas de fogo são constatados todos os dias nos noticiários de 
TV, em jornais e em sites de notícias, de modo que o aumento da criminalidade se 
tornou um fato público e notório. O Brasil é o país onde se tem o maior número 
de mortes por armas de fogo, com manchas espalhando-se por todas as regiões, 
demonstrando um verdadeiro fenômeno epidêmico que não pode ser desconsi-
derado como se a vida do ser humano não significasse nada (FERNANDES, 2005). 
A situação tende a se contrapor ao que ocorre no Estatuto do Desarmamento, que 
tem em seus artigos o objeto jurídico de tutela penal que abrange a incolumidade 
pública, visando, basicamente e de forma essencial, a preservação da vida e a inte-
gridade física das pessoas (MARCÃO, 2012). 

 O Estado não possui ferramentas para estar em todos os lugares e ter ciência de 
tudo o que ocorre na sociedade e, sendo o Estado uma entidade formada de seres 
humanos não é possível que ele possa garantir tudo a todos. As bases que consti-
tuem a legítima defesa estão fundamentadas no sentimento de autopreservação, 
que é inerente a todos os seres vivos.  

 O instituto da legítima defesa representa uma forma sumária de justiça penal 
e sua execução, apresenta a necessidade de defender bens jurídicos diante de uma 
agressão e de defender o próprio ordenamento jurídico ante uma agressão ilegí-
tima (BITENCOURT, 2014). O artigo 25 do Código Penal, dispõe que: 

 
art. 25. entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios ne-
cessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.  
 
 Entretanto, o código elenca como requisito para a prática da legítima defesa 

(animus defendendi) que deve haver agressão injusta (conduta humana não tute-
lada que lesa um bem jurídico tutelado) para que o ato seja uma excludente de 
ilicitude. Além disso, devem ser usados os meios suficientes para o exercício eficaz 
da defesa (BITENCOURT, 2014).  

 A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada 
pela vontade de se defender. A reação autorizada pelo Direito se distingue da ação 
criminosa pelo seu intuito de defesa (BITENCOURT, 2014). O diploma do art. 188, 
do Código Civil, que trata da exclusão de ilicitude de atos danosos a outrem: “Não 
constituem atos ilícitos: I. os praticados em legítima defesa ou no exercício regular 
de um direito reconhecido; II. a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a 
lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente”. Portanto, o ordenamento jurí-
dico assegura que a legítima defesa de um direito não constitui ato ilícito, sendo 
legítimo, legal, permitido e assegurado. 

 Não obstante, diante do que já foi exposto sobre o sempre crescente aumento 
da taxa de homicídios, o artigo 6º da Lei nº 10.826/2003 dispõe que o porte de arma 
de fogo é proibido em todo o território nacional, salvo em casos excepcionais em 
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que a Polícia Federal poderá conceder porte de arma de fogo desde que o reque-
rente demonstre a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional 
de risco ou de ameaça à sua integridade física (FRANCO 2012). Desse modo, a 
discricionariedade legal dada à Polícia Federal torna obtusa a possibilidade de 
execução da legítima defesa, justificando a altíssima taxa de homicídios no Brasil. 

 O Poder Judiciário busca a aplicação do relaxamento da execução das penas, 
entregando novamente à sociedade indivíduos que não foram corretamente reabi-
litados para a vida em sociedade. O mercado de trabalho discrimina as pessoas que, 
em algum momento de suas vidas, passaram pelo sistema prisional. Assim, como 
em um ciclo vicioso, elas voltam à vida do crime, contribuindo para o aumento 
das lastimáveis estatísticas. 

Os delinquentes devem receber tratamento estatal de duas maneiras: na primeira 
posição, as pessoas que tenham cometido um crime de grave potencial ofensivo 
devem ser impedidas de destruir o ordenamento jurídico mediante coação; na 
segunda posição, o Estado pode ver os indivíduos que delinquem como pessoas 
que erram (JAKOBS, 2007). Na primeira, pode-se vislumbrar um Estado em que 
a tolerância para com atos ilícitos seja nula e, portanto, não exista; e, na segunda 
posição, pode-se enveredar pelo caminho mais suave, que irá convergir com as 
premissas integrais dos direitos humanos ou ainda pode-se mesclar as duas posi-
ções, buscando um entendimento maneirista de como lidar com a criminalidade. 

O Estado tem a responsabilidade objetiva de lidar com a segurança pública e, 
quando este falha, seja na forma omissiva ou comissiva, causa dano (MEIRELLES, 
2012). Entretanto, o dano não é uma situação atípica. O que deveria ser, a prin-
cípio, uma exceção, pela prática habitual, torna-se a “regra”. Quando há falha na 
segurança pública, buscam-se medidas de redução orçamentária em educação 
e saúde, em um contexto global que prima pelos direitos humanos. Ele mescla 
ingredientes que, juntos, tornam-se uma pólvora de combustão rápida e é deste 
modo que ocorre a eclosão no aumento da criminalidade, tecendo uma teia de 
insegurança pública para a sociedade.  

As leis que proíbem o porte de armas desarmam apenas aqueles que não são 
inclinados e nem determinados a cometer crimes. As leis (injustas) tornam a situ-
ação mais delicada para a possível vítima, e mais confortável para os assaltantes. 
Servem mais para motivar do que para a prevenção e para a precaução de um pos-
sível homicídio. Ademais, um homem desarmado, e por estar vulnerável, pode ser 
atacado com mais certeza do que um homem armado (BECCARIA, 1764). 

As leis que impedem o acesso dos cidadãos às armas de fogo, pelo que já foi 
exposto, buscando a imparcialidade dos dados, revelam que tornam as possíveis 
vítimas indefesas, pois estas precisam agir rapidamente para se defender, mas 
como não há meios a legítima defesa não se concretiza (LOTT Jr., 2015). 

 
CONCLUSÃO 

 
A civilização humana sempre esteve envolvida em conflitos sociais, um fator que 

deve ser levado em consideração. Se, por um lado, os conflitos sociais por causas 
nobres edificam uma sociedade, por outro lado têm-se os que ocorrem devido à 
falta de políticas públicas que possam conceder isonomia aos cidadãos, de modo 
que todos estejam sob as mesmas normas e com igualdade de tratamento para 
usufruírem de seus direitos na conformidade de suas igualdades e também de 
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suas desigualdades, sendo que a falta destes dois fatores supracitados patrocina 
um choque de realidade, modificando o status quo até então vigente. 

Quando a paz social é abalada faz-se necessária uma reação no sentido de 
restaurar o equilíbrio da sociedade, de contornar os obstáculos para uma vida 
social plena. Portanto, precisa-se de soluções que permitam que a nação avance 
na direção do verdadeiro desenvolvimento humano, não se afastando da razão e 
do sentir emanado nos gritos e até mesmo nos sussurros das ruas. 

É importante salientar que a soberania nacional de um país é mantida por seu 
poder bélico. Logo, a soberania nacional representa também a soberania popular 
e esta, como foi exposto no artigo, está sendo negligenciada pelo Estado ao negar 
o direito individual e essencial das pessoas à legitima defesa. A preocupação do 
governo deveria ser de verificar os efeitos das leis e das políticas implementadas 
no meio social, pois, ao legislar de forma inadequada e implementar ações sem 
efeitos, custam mais vidas do que salvam.   
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GESTÃO DE ESCRITÓRIO

C
rise é a principal palavra propagada nos meios de comu-
nicação e nas conversas entre amigos e familiares. Refle-
xo das dificuldades e das transformações políticas e eco-
nômicas que o Brasil passou e ainda passa nos últimos 

meses. Quando falamos em crise pensamos imediatamente em um 
momento perigoso ou difícil, em desequilíbrio, em uma situação 
conflituosa e muita tensão. Imaginando “crise” em um âmbito na-
cional, esses sinônimos se amplificam, somando-se a alguns como 
desemprego, aumento de preços, endividamento e falências.

Quando a crise nacional começa a ser preocupante para uma 
empresa o reflexo imediatamente absorvido pela forma como os 
seus colaboradores se comportam. Como manter-se “minimamente” 
calmo sem esmorecer e prosseguir sem nervosismos diante de tanta 
pressão?

Para que a estratégia da empresa seja executada de forma milimé-
trica em um momento de crise é preciso focar na solução. A meto-
dologia coaching colabora com este foco a partir dos desafios de se 
pensar em soluções diferentes. Faz parte da metodologia o questio-
namento sobre o “estado atual” (crise), apoiando a criação de novas 
opções e escolhas, com base na solução.

Trata-se de um processo que regula o comportamento do executivo 
diante da tensão de entregar resultados, mesmo mergulhado na crise.

Logicamente, quanto mais o executivo ou a empresa não investir 
em solucionar o momento difícil estará mais perto do fundo do poço. 
Este é o momento de unir forças, reinventar os métodos e investir 
em saídas e parcerias para navegar nos mares perigosos da crise ins-
titucional que o Brasil está passando.

Novas estratégias e novas respostas para problemas cotidianos são 
necessárias. Todos os funcionários e diretores devem estar envolvidos 
na busca da solução. Eles devem remar na mesma direção e seguir 
a bússola que os levará para a sobrevivência e, posteriormente, ao 
sucesso do negócio.

Um comportamento adequado em um momento difícil pode 
fazer toda a diferença quando se trata de decisões estratégicas.  

Novas estratégias em 
tempos de crise

por  talia Jaoui
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KNOW HOW

por  matHeus teixeira da silva

Desobediência civil 
em Rawls e Dworkin

uma teoria da desobediência civil é inú-
til se declara que apenas algumas pes-
soas estão certas ao desobedecer às leis 
e decisões que são más ou estúpidas, 
que a justeza da desobediência emana 
diretamente do caráter errôneo de lei. 
quase todos concordarão em que se 
uma decisão particular é muito má, as 
pessoas devem desobedecer a ela. mas 
essa concordância será inútil em casos 
particulares concretos, pois as pessoas 

discordarão então quanto a se a lei é tão 
má assim ou se é realmente má (dWorKin, 2007, p. 156).

a desobediência civil, quando utiliza-
da de forma moderada e ponderada, 
ajuda a manter e a fortalecer as insti-
tuições justas. ao resistir à injustiça, 
dentro dos limites do direito, ela serve 
para impedir os desvios face às regras 
da justiça e para os corrigir caso ocor-
ram (raWLs, 2013, p. 295).
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“depois, veio o último depoimento de eichmann: suas esperanças de justiça tinham se 

frustrado; a corte não havia acreditado nele, embora ele tivesse sempre feito o máximo 

para dizer a verdade. a corte não o entendia: ele nunca tinha nutrido ódio aos judeus, e 

nunca desejou a morte de seres humanos. sua culpa provinha de sua obediência, e a obe-

diência é louvada como virtude” (arendt, Hannah. Eichmann em Jerusalém. São Paulo: 

companhia das Letras, 1999, p. 269.)

O 
dever de obediência às leis justas, por óbvio, é bastante evidente, não 
despertando maiores discussões. Todavia, ao se perquirir sobre o de-
ver de obediência às leis injustas, o debate se faz necessário e tormen-
toso, havendo quem indique a impossibilidade de resistência à ordem 

injusta. Reinhold Zippellius (1984, p. 265) afirma que “Não há qualquer direito à 
resistência, assim como não o há à revolução, na medida em que por ‘direito’ se 
entende um direito garantido”. Nesse sentido, em “Uma teoria da justiça”, o pro-
fessor de Filosofia de Harvard John Rawls elabora uma fundamentação teórica 
para esta questão. 

Rawls apregoa a necessidade de enfrentamento das circunstâncias e limites 
de (des)vinculação à norma que se mostre injusta. Esse autor inicia a sua expo-
sição advertindo que é errônea a compreensão de que a injustiça, por si só, seja 
razão suficiente para o descumprimento do preceito legal injusto. Para o autor, 
“devemos reconhecer as leis injustas como vinculativas, desde que não excedam 
certos limites de injustiça” (RAWLS, 2013, p. 273). Assim, uma vez superados tais 
limites, estaria legitimada a inobservância da lei injusta.1

Preocupa-se o texto de Rawls a abordar, nesse sentido, os problemas de objeção 
de consciência e da desobediência civil, sempre tomando por pressuposto um 
“estado de quase justiça”). Faz-se necessário, pois, perquirir o que pode ser com-
preendido por injustiça em tal contexto, pois para Rawls a injustiça pode advir 
de dois modos: (i) a partir do afastamento das estruturas de um padrão publi-
camente aceito como justo; e (ii) ainda que a estrutura seja consonante com o 
padrão público do justo, tal concepção dominante pode ser em si mesma injusta 
(RAWLS, 2013, p. 274).

Rawls pontua sobre a necessidade de obediência ao marco normativo, ainda 
que injusto, reservando as hipóteses de inobservância às situações extremas, nos 
seguintes termos:

o nosso dever natural de apoiar instituições justas obriga-nos a respeitar as leis e políticas 

injustas, ou pelo menos proíbe-nos de nos opormos a elas por meios ilegais, desde que as 

mesmas não excedam certos limites de injustiça. uma vez que devemos apoiar uma cons-

tituição justa, devemos aceitar um dos seus princípios essenciais, o da regra da maioria 

(raWLs, 2013, p. 275).

Assim, é necessário ter presente a ideia de que Rawls faz uso de um procedimen-
talismo constitucional, assim compreendido como “um processo que estabelece o 
mosaico constitucional como a cúpula à criação e o repositório do aparato legal” 
(BRAGA, 2002, p. 94), já que a partir de tal dimensão é que o autor fundamenta as 
hipóteses de insubmissão à lei injusta.
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Com efeito, o respeito ao princípio majoritário faz sentido no pensamento rawl-
siano, pois assim que as partes aceitam se submeter a uma Constituição regida 
pela regra da maioria admite-se, de modo inerente, que possa haver imperfeições 
no “sentido da justiça dos outros”, e tal aspecto é inerente ao regime democrático. 
Rawls reconhece, entretanto, que “o dever de obediência torna-se problemático 
para aqueles que estão permanentemente em minoria, tendo sofrido com a injus-
tiça durante muito tempo” (RAWLS, 2013, p. 276). Desse modo, parece claro que 
o governo deve ser, de fato, o da maioria, sob pena de inexistência de um critério 
democrático	apto	a	conferir	legitimidade	aos	responsáveis	pela	legislação	–	o	que	
violaria a regra da igualdade.

O problema do princípio majoritário é que, embora seja razoável, dele não 
decorre logicamente a correção, porquanto nada impede que a maioria esteja 
errada ou a cometer uma grande injustiça. Para Thadeu Weber (2006, p. 99), “O 
critério da maioria é o recurso procedimental adotado. Levando em conta que 
maiorias podem errar, como proceder diante de leis injustas?”  

Nas palavras de Rawls (2013, p. 277):

embora em certas circunstâncias concretas haja justificação para que a maioria (devida-

mente definida e circunscrita) tenha o direito, concedido pela constituição, de fazer a lei, 

tal não implica que as leis assim sejam justas.

Por leis justas, deve-se compreender aquelas que possam ser adotadas racio-
nalmente na fase legislativa, com esteio nos princípios da justiça, a partir de uma 
Constituição justa. Segundo Thadeu Weber (2006, p. 100):

nessas definições de constituição justa e legislação justa, estão presentes três dos quatro 

estágios da aplicação dos princípios da justiça: o da posição original, o estágio constitucio-

nal e o estágio legislativo. 

A crítica à lei deve ser feita quando ela não observar este necessário procedi-
mento. Deste modo, entende Rawls que o uso da regra da maioria seja o melhor 
mecanismo para, a partir de um debate público e racional, escolher a legislação, já 
que a maioria, presumivelmente, terá melhores condições de identificar a melhor 
forma de harmonizar a lei com os princípios da justiça. Para Rawls (2013, p. 81);

se determinada lei que foi votada cabe, tanto quanto é possível determinar, dentro dos 

limites das leis que podem, razoavelmente, ser escolhidas por membros do legislativo que 

tenham conscienciosamente seguido os princípios da justiça, a decisão da maioria fará 

praticamente autoridade sem por isso ser definitiva. trata-se de uma situação de justiça 

processual quase pura. 

A deliberação majoritária, todavia, encontra limites, conforme a exposição de 
Aureo Braga (2002, p. 95), em dissertação:

deste contexto, emerge outro questionamento importante, qual seja: a posição de rawls 
como sendo a regra da maioria um procedimento imperfeito, mas o adequado ao reconhe-
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cimento de um acordo político. e este consenso político não significa endossar a posição 
segundo a qual o que a maioria quer está certo. muito ao contrário, esta decisão tomada no 
âmbito legislativo sempre estará sujeita aos limites impostos pelos princípios exteriorizado-

res dos termos equitativos de cooperação social firmados entre cidadãos livres e iguais.

Assim, percebe-se que a deliberação majoritária pode cometer equívocos e 
obrar em injustiça, indo de encontro àquilo que o senso de justiça da comunidade 
espera. Novamente nos valemos de Weber (2006, p. 101) para esclarecer o assunto, 
já que esse autor leciona que:

[...] o resultado do processo político regido pela constituição, que é a legislação elaborada, 

pode ser injusto. todo estado democrático, na aplicação dos princípios da justiça, sobretu-

do no sistema legislativo, está sujeito a cometer injustiças.

A teoria da desobediência civil desenvolvida por Rawls é concebida a partir da 
premissa de uma sociedade quase justa e bem ordenada na qual existam violações 
da justiça. Nesse sentido, pressupõe-se também uma estrutura democrática com 
uma autoridade estabelecida de modo legítimo (RAWLS, 2013, p. 281). Como se 
pressupõe um governo legítimo e democrático, percebe-se que o problema cen-
tral da desobediência será o de encarar a questão da legitimidade da maioria, o 
que é basilar à democracia.

Rawls (2013, p. 282) define a desobediência civil como “um ato público, não 
violento, decidido em consciência mas de natureza política, contrário à lei e usu-
almente praticado com o objetivo de provocar uma mudança nas leis”. Tal deso-
bediência pode ser direta ou indireta, de modo que não necessariamente haverá 
a violação efetiva da lei contestada.

Já Aureo Rogério Gil Braga (2002, p. 100) nos acrescenta com a lição de que para 
o cidadão que atua em desobediência civil seu ato é frontalmente contrário à lei 
e, além disso, a conduta de desobediência deve ser mantida mesmo que a estru-
tura judiciária interprete a lei como plenamente constitucional. Para esse autor:

este meio de resistência político, não violento e público, aparta-se daquela visão tradicio-

nal dos regimes democráticos das sociedades constitucionais, onde o exercício do poder 

e as estruturas dispostas à conformação dos princípios políticos elegidos estavam circuns-

critos aos representantes erigidos pelo povo. 

De acordo com Rawls (2013, p. 283), não se busca, portanto, apenas o reconhe-
cimento da ilegitimidade da lei, almeja-se mais do que isso, já que a desobediência 
irá ocorrer em qualquer circunstância. Segundo o autor: 

quem recorre à desobediência civil para protestar contra leis injustas não está disposto 

a desistir mesmo que os tribunais lhe não deem razão, por bem acolhida que fosse a 

decisão oposta.

 

Nesse sentido, o caráter político da desobediência civil apresenta dois aspectos: 
(i) é fundamentada e guiada por princípios políticos; e (ii) ela é claramente dirigida 
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à maioria política, com pretensão de convencimento desta acerca da incorreção 
da lei contestada.

Diferentemente do que ocorre com a objeção de consciência, na desobediência 
civil não se admite que o fundamento esteja associado a questões particulares (pes-
soais ou de um grupo determinado), senão que seja associado a uma concepção de 
justiça efetivamente orientadora da ordem política. Aliás, é justamente em razão 
de o fundamento da desobediência ser uma concepção política que se admite a 
desobediência. Rawls (2013, p. 283) nos acrescenta ainda com a afirmação de que:

a violação persistente e deliberada dos princípios básicos desta concepção durante um 

período de tempo extenso, em especial a lesão das liberdades fundamentais, convida à 

submissão ou à resistência. ao desencadear a desobediência civil, a minoria força a maioria 

a decidir se quer que os seus atos sejam assim interpretados ou se, tendo em vista o senso 

comum da justiça, deseja reconhecer as exigências legítimas da minoria.

Portanto, a desobediência civil tem fundamentos e objetivos políticos, já que 
sua natureza é necessariamente de ato público, não podendo ser compreendida 
como secreta. Segundo Rawls (2013, p. 283), trata-se “de uma forma de apelo 
público, da afirmação de uma profunda e consciente convicção política, ela tem 
lugar no fórum público”. Também por estas razões, a desobediência civil não pode 
assumir a natureza de ato público violento, já que seria incompatível a busca do 
convencimento da maioria em um ambiente democrático a partir da coação ou 
da violência como forma de apelo.

Na definição rawlsiana, ainda que exista a violação da lei pela desobediência, 
existe fidelidade ao Direito, já que se adotam mecanismos públicos e não violentos 
como instrumentos de convencimento da maioria. Tais elementos enalteceriam 
à maioria o caráter legítimo e sincero da contestação pública empreendida pela 
minoria contestante. Como pondera Rawls Rawls (2013, p. 284), “a desobediência 
civil, entendida desta forma, é claramente distinta da ação militante e das ações 
de obstrução; e está muito afastada da resistência organizada que recorre à força”.

Em tal contexto teórico, a justificação da desobediência reside no fato de que 
a minoria contestante busca justamente a justiça a partir dos princípios comun-
gados pela comunidade. Assim, se a liberdade e a igualdade são afrontadas pela 
lei, torna-se legítimo e razoável que a minoria atingida reivindique a observância 
aos princípios da justiça. Conforme a exposição de Aureo Braga (2006, p. 94):

[...] se previamente escolhemos os princípios de justiça numa posição original como for-

ma de firmar consenso sobreposto, então, por que agora posso recusar a lei ou a política 

estabelecida? uma das respostas possíveis passa pelo reconhecimento da desobediência 

civil como um ato que procura corrigir o rumo da lei ou política atacada, incutindo-lhes a 

legitimidade proveniente daqueles princípios de justiça que correspondem aos termos de 

cooperação social, expressão do critério da reciprocidade e do razoável.

Todavia, há de se utilizar o mecanismo da desobediência com parcimônia, visto 
que esta deve constituir a ultima ratio da minoria injustamente cerceada. Apenas 
a apatia da maioria frente às reivindicações ordinárias da minoria pode legitimar 
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o recurso à desobediência, a qual jamais pode ser admitida prima facie. Ademais, 
deve-se levar em consideração as consequências dos atos de desobediência, os 
quais não devem resultar em prejuízos sociais ou a terceiros. A propósito, Rawls 
(2013, p. 290) demonstra preocupação com caráter relacional do direito:

o exercício do direito à contestação, como em geral o exercício de quaisquer direitos, é 

por vezes limitado pelo facto de haver outros sujeitos que possuem um direito idêntico. 

se todos o exercessem, tal provocaria consequências gerais negativas, pelo que se torna 

necessária a existência de um plano equitativo.

Em síntese, o que sustenta a ideia rawlsiana de desobediência civil é que, através 
dela, apela-se à ideia de justiça compartilhada pela comunidade e argumenta-se 
que, na opinião da minoria contestante, há uma violação principiológica em curso. 
Se afigura aparentemente contraditório que, muito embora Rawls reconheça a 
ilegalidade da desobediência civil, ele próprio a defenda como mecanismo esta-
bilizador da ordem constitucional. Em nossa opinião, a contradição é apenas 
aparente, já que, efetivamente, a ilegalidade formal da conduta não significa sua 
contrariedade	aos	princípios	da	justiça	–	e	são	esses	que	Rawls	pretende	preservar,	
para além da legalidade formal quando afirma que:

a desobediência civil, quando utilizada de forma moderada e ponderada, ajuda a man-

ter e a fortalecer as instituições justas. ao resistir à injustiça, dentro dos limites do direito, 

ela serve para impedir os desvios face às regras da justiça e para os corrigir caso ocorram 

(raWLs, 2013, p. 295).

Concebe-se um mecanismo que, a despeito de ser formalmente ilegal (por-
quanto contrário à lei contestada), se mostra moralmente apto a fomentar a manu-
tenção da ordem constitucional democraticamente estabelecida, já que vindica 
a observância do arcabouço principiológico subjacente, apelando politicamente 
ao sentido da justiça da comunidade. Para Rawls: 

esta teoria tenta formular as bases sobre as quais a autoridade democrática legítima pode ser 

contestada, por formas que, sendo contrárias à lei, expressam, no entanto, fidelidade ao direito 

e apelam aos princípios políticos fundamentais do regime democrático (raWLs, 2013, p. 297).

Justamente por esta nobre natureza do instituto da desobediência civil, Rawls 
reconhece que não haverá espaço para ela em uma sociedade que seja fragmen-
tada, egoísta ou voltada à defesa de interesses particulares; da mesma forma, se 
não houver um sentido de justiça comum, não haverá fundamento possível à 
desobediência. Por isso, esse autor assevera que o perigo da desobediência é que 
seja utilizada indevidamente a fim de respaldar interesses pessoais ou simpatias 
particulares apenas orientadas pelo atendimento aos princípios políticos comu-
nitários se pode cogitar do uso do instituto da desobediência civil, de modo que, 
nesta hipótese, o cidadão agiria de formas autônoma e responsável.

Em paralelo à desobediência civil, a objeção de consciência vem definida por 
Rawls como sendo o descumprimento de uma determinação legal ou administrativa 
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que recaia sobre o cidadão. Não se trata de um ato público, tampouco de uma 
reivindicação que busque amparo no sentido de justiça da maioria. Trata-se, tão 
somente, de uma recusa individual ao cumprimento de uma determinação legal, 
sendo tal recusa fundamentada a partir de razões de consciência, isto é, foro íntimo 
(RAWLS, 2013, p. 286). Aquele que apela à própria consciência para desobedecer 
à norma posta não o faz pensando em chamar a atenção do público ou buscar 
adeptos à sua causa, mas sim porque efetivamente se vê impelido ao descum-
primento. Para Rawls (2013, p. 286), tais cidadãos “esperam que não sejam colo-
cados perante a necessidade de obedecer”, já que sua desobediência não possui 
caráter político, senão de defesa individual da própria “integridade de consciência” 
(BRAGA, 2002, p. 97).

Assim, a distinção essencial entre a objeção de consciência e a desobedi-
ência civil é que, para a primeira (objeção) o fundamento da conduta está no 
foro íntimo, ou seja na esfera privada, ao passo que à segunda (desobediência) 
o fundamento reside na própria principiologia política compartilhada pela cole-
tividade de forma pública. 

Dworkin (2007, p. 315), ao tratar da matéria, inicia por afirmar que tratar os 
cidadãos que desobedecem à lei por razão de consciência como se fossem anar-
quistas é algo insensato. A propósito, questiona por que não se poderiam tratar as 
diferentes motivações para o descumprimento da lei de forma diferente. O autor 
demonstra que não se pode tratar da mesma forma o criminoso comum que infringe 
a lei e o cidadão que, frente a uma lei ambígua, interpreta a norma à sua maneira. 
Apenas a cegueira moral poderia igualar as duas situações, sustenta o autor. Nesse 
sentido, o pensamento de Dworkin conduz à classificação da desobediência civil 
como ação praticada por cidadãos que aceitam e reconhecem a legitimidade do 
governo instalado, sendo a ação de tais cidadãos voltadas para a afirmação de seus 
deveres civis (e não para a contestação, como poderia se presumir apressadamente), 
o que leva os norte-americanos a reconhecerem a legitimidade da desobediência 
civil (DWORKIN, 2007, p. 155-156; 315-330). Sobre a dificuldade de se proceder à 
elaboração de uma teoria da desobediência civil o autor pondera ainda que:

uma teoria da desobediência civil é inútil se declara que apenas algumas pessoas estão 

certas ao desobedecer às leis e decisões que são más ou estúpidas, que a justeza da deso-

bediência emana diretamente do caráter errôneo de lei. quase todos concordarão em que 

se uma decisão particular é muito má, as pessoas devem desobedecer a ela. mas essa con-

cordância será inútil em casos particulares concretos, pois as pessoas discordarão então 

quanto a se a lei é tão má assim ou se é realmente má (dWorKin, 2007, p. 156).

Nesse contexto o autor assevera a necessidade de se empreender a uma tenta-
tiva (ainda que difícil) de se elaborar uma teoria que, mesmo suportando a diver-
gência quanto à correção da lei, permite que se saiba o que se pode ou não fazer 
ante tal lei. Assim, Dworkin denomina a ideia de “teoria operacional da desobe-
diência civil” (DWORKIN, 2007, p. 156). O inequívoco mérito da teoria dworkiana 
reside no fato de se viabilizar o manejo do instituto da desobediência civil sem a 
necessidade da dificílima aferição sobre a correção moral das diferentes concep-
ções subjacentes à divergência instalada.
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Em sua teoria, Dworkin distingue três espécies de desobediência, quais sejam: 
(i) a desobediência “baseada na integridade”; (ii) a desobediência “baseada na jus-
tiça”; e (iii) a desobediência “baseada em política”. A primeira diz respeito à ação 
efetuada com fundamento na preservação da integridade pessoal (consciência) 
do agente, como nos clássicos exemplos das Testemunhas de Jeová; a segunda 
relaciona-se a uma postura de reivindicação explícita de uma alteração legislativa 
em razão de sua injustiça, como no exemplo dado pelo autor atinente aos negros, 
os quais eram proibidos de se sentarem em determinados recintos reservados às 
pessoas brancas. O terceiro tipo diz respeito à desobediência realizada sob o argu-
mento de que a política contra a qual se voltam é insensata ou estúpida (indepen-
dentemente, portanto, de valoração moral), como no caso das armas nucleares 
(DWORKIN, 2007, p. 157-158).

Percebe-se, assim, que a desobediência baseada na integridade assemelha-se 
àquilo que Rawls denomina objeção de consciência, já que “tem como objetivo 
apenas que o agente não faça algo que sua consciência proíbe” (DWORKIN, 2007, 
p. 160). A seu turno, a desobediência baseada na justiça tem escopo estratégico e 
desconstitutivo, porquanto almeja ao desmantelamento da política existente (por 
se reputar imoral). Para tanto, poderá fazer uso de uma estratégia persuasiva a 
fim de convencer a maioria da incorreção da política atual, ou uma estratégia não 
persuasiva	–	ou	melhor	dizendo,	não	argumentativa	–,	consistente	na	elevação	do	
custo da política implementada, a fim de que a maioria abandone o programa em 
razão da elevação do custo (DWORKIN, 2007, p. 161).  

NotA

1 “un lugar que en otros autores y autoras suele ser más amplio, de fronteras más permeables, 
pero que rawls limita a casos claramente injustos (...)” (Bau, carlos s. olmo. La observancia y la 
desobediencia de la ley: apunte sobre el método en rawls. in Revista Telemática de Filosofía del 
Derecho, n. 9, 2005/2006, p. 91)
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Comprometimento 
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ambiente propício
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G
anhar ou perder, cumprir metas ou não, chegar lá ou ficar no cami-
nho resumem o sucesso ou o fracasso. São os extremos das possíveis 
situações criadas por equipes eficientes em função do seu compro-
metimento. Costuma-se desconsiderar, contudo, o conhecimento e a 

competência das individualidades por ser condição essencial para pertencer a 
uma equipe eficiente.

Observando estes e outros fatos correlatos, surge um questionamento: como 
o ambiente básico pode influenciar nos resultados? A resposta é uma síntese de 
diversos estudos, pesquisas, experimentos e de inúmeras comprovações práticas, 
resultando no conceito de que a equipe eficiente tende a ser mais comprometida 
a partir de um ambiente favorável. Um time de futebol, por exemplo, joga melhor 
na sua sede com o calor da sua torcida. O fluxo de energia sistêmica do ambiente 
estabelece uma correlação entre tudo o que nele existe. Ambientes propícios fazem 
o vinho amadurecer, a planta crescer e o velejador navegar, conforme o esperado.

Todos nós temos um local e um horário no qual produzimos mais e melhor, e 
este é o nosso ambiente propício. O ambiente empresarial tende a ser benéfico 
à eficácia de sua equipe quando sua vibração média ressonar com as vibrações 
individuais que estimulam o comprometimento. Analisando desta forma resumida 
pode ficar um pouco complexo entender a questão. 

Citamos, portanto, mais um exemplo da influência vibracional do ambiente: 
estudos apontam que somos a média dos nossos amigos mais próximos. Quando 
se planeja um evento, todos os detalhes são considerados, com base na previsão 
da plena satisfação dos participantes. Para tal, se cria o ambiente adequado. 
Para uma festa do chopp, para exemplificar, o ambiente é decorado de forma 
peculiar e a vibração do ambiente é complementada com músicas típicas. De 
outra forma, quando se prepara um ambiente para um velório, tudo ressona na 
vibração do funeral.

Considerando que as pessoas que compõem uma equipe eficiente são alta-
mente habilitadas nas suas atribuições, além da prática comum de todas as ati-
tudes pessoais de cada membro, ainda assim existe uma variável determinante 
no seu comprometimento. Esta variável é o ambiente básico, que é o meio onde 
tudo se realiza. Se este meio for propício, o comprometimento será estimulado.

Na prática, a relação entre o ambiente e as pessoas é simplesmente ignorada 
na maioria das empresas. É esperado que a equipe seja comprometida e eficaz em 
qualquer ambiente. Esta idealização não considera que uma equipe é formada por 
pessoas que têm sentimentos e emoções e que estão sujeitas às influências extrín-
secas advindas do ambiente.

Enfim, é possível, a partir de algumas técnicas, mudar e controlar a vibração 
média do ambiente básico tornando-o, por ressonância, adequado a estimular 
o comprometimento da equipe. Este é o ambiente propício para as grandes 
conquistas.  

ISNAr AmArAL é consultor ambiental.A
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FICHÁRIO JURÍDICO

por  eduardo luiz santos CaBette

Infiltração virtual: 
alguns breves apontamentos

F
oram criados os artigos 190-A e 190-E na Lei nº 8.069/1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) pela Lei nº 
13.441/2017. Tais dispositivos regulam a chamada “in-
filtração policial virtual”, a qual nada mais é do que uma 

modalidade de infiltração de policiais, mas com a distinção de que 
se opera virtualmente, por meio da internet, e não fisicamente ou 
presencialmente. 

“A “infiltração virtual”, até por ser um “minus” em 
relação à “infiltração presencial”, é aplicável a to-
dos os casos elencados na Lei nº 13.441/2017 e 
também para a investigação de crime organizado 
e tráfico de drogas, pois “quem pode o mais, pode 
o menos”.”
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Como bem afirma Castro (2017, online), o instituto da infiltração policial já era 
previsto na Lei de Drogas (art. 53, I, da Lei nº 11.343/2006) e na Lei de Organização 
Criminosa (art. 10 da Lei nº 12.850/2013) internamente, bem como no Direito Inter-
nacional havia previsão, ainda antecedente, na “Convenção de Palermo” (ratificada 
pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.015/2004). 

Portanto, a inovação não se encontra na suposta criação de um instituto novo, 
mas	na	regulamentação	pormenorizada	de	uma	espécie	de	infiltração	policial	–	
tema já bem desenvolvido por Sannini Neto (2017, online) em trabalho elaborado 
em coautoria com Higor Vinícius Nogueira Jorge, em texto cujo intento foi abordar 
algumas questões pontuais sobre esse meio de investigação, completando e revi-
sando o trabalho anterior acima mencionado.

Assim sendo, será revista a questão da subsidiariedade ou “ultima ratio” da 
infiltração virtual e suas motivações. Além disso, será tratada a questão do fla-
grante preparado ou crime de ensaio versus flagrante esperado, no contexto da 
infiltração virtual. E, finalmente, será estudada a extensão da aplicabilidade dessa 
forma especial de investigação, especialmente com relação ao crime organizado 
em geral e ao tráfico de drogas. 

Em arremate, o caminho percorrido será descrito com a indicação das conclu-
sões alcançadas.  

BREVES APONTAMENTOS SOBRE A INFILTRAÇÃO VIRTUAL – 
FUNDAMENTOS PARA A SUBSIDIARIEDADE DA INFILTRAÇÃO VIRTUAL

A infiltração virtual somente deve ser adotada, segundo o disposto na lei, nos 
casos em que ficar comprovado não haver outros meios de coleta de prova dispo-
níveis. Nisso se resume a subsidiariedade ou “ultima ratio” do instituto, tal qual 
já previsto para a infiltração de agentes nas Leis nº 11.343/2006 e nº 12.850/2013, 
bem como em outros meios de investigação onerosos à intimidade e à vida pri-
vada, semelhante ao que ocorre com a interceptação telefônica, nos termos da 
Lei nº 9.296/1996.

No trabalho anterior, da lavra de Sannini Neto e Higor Vinícius Nogueira Jorge, 
é exposta a crítica a essa limitação do instituto. Na ocasião, foi focada a atenção 
na motivação de preservação dos policiais infiltrados, que correm sérios riscos 
com tal procedimento, nos moldes da Lei de Organização Criminosa e da Lei de 
Drogas, sendo esta a razão para a limitação. Realmente, na infiltração virtual pre-
vista na Lei nº 13.441/2017, esses riscos são bastante abrandados, senão afastados 
“in totum”, uma vez que não há proximidade física. Eis o que dizem os autores 
supra mencionados: 

a razão para tal determinação na Lei 12.850/13 é óbvia e visa resguardar a integridade 

dos policiais diante dos riscos intrínsecos ao procedimento. contudo, parece-nos que 

a mesma cautela não se faz necessária na infiltração virtual, uma vez que a forma como 

se desenvolve a medida (por meio da internet) não coloca em risco a integridade física 

do agente infiltrado. assim, não vemos razão para a exigência de subsidiariedade em 

relação a esta técnica de investigação, constituindo, tal requisito, um embaraço desne-

cessário no combate aos crimes em questão (sannini neto; jorGe, 2017).
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Não há como negar que na infiltração meramente virtual inexistem os mesmos 
riscos físicos que apontam para a preservação da integridade dos policiais, a justi-
ficarem a adoção do procedimento investigatório somente em último caso. Porém, 
há necessidade de rever tal posicionamento de maneira mais ampla e, inclusive, 
sob dois ângulos: o ângulo relativo ao próprio policial, mas de forma mais abran-
gente; e o ângulo relacionado com os investigados. 

Ainda no campo da preservação do policial há que se lembrar de que a sub-
sidiariedade e “ultima ratio” da infiltração, seja virtual ou física, não se reduz ao 
aspecto de integridade física dos agentes. Há também, e isso é de alta relevância, 
o risco de contaminação psíquica, de criação de desequilíbrios emocional e moral, 
até mesmo com o surgimento de uma crise de identidade pessoal do policial infil-
trado. Esse tipo de trabalho, seja virtual, seja presencial, implica riscos ao agente, 
não somente físicos, mas também psicológicos. Nos planos moral e psíquico não 
há diferença entre a infiltração virtual ou presencial, de modo que a subsidiarie-
dade de sua utilização foi, na verdade, bem preservada pela Lei nº 13.441/2017. 

Em obra especializada sobre o tema das organizações criminosas, elaborada 
em conjunto com Marcius Tadeu Maciel Nahur, já houve manifestação sobre essa 
questão, a qual é plenamente válida para os casos de infiltração virtual. Na referida 
obra os autores afirmam que:

a infiltração de agentes deve ser utilizada inclusive somente depois de esgotados todos 
os meios extremos de investigação, inclusive a interceptação telefônica que também 
somente pode ser usada quando a prova não puder ser obtida por outros meios (artigo 
2º., ii, da Lei 9.296/96). isso considerando o conteúdo ainda mais invasivo desse instituto, 
pois que consiste inclusive na mantença de relações pessoais com os investigados, supe-
rando a própria interceptação telefônica. além disso, o meio de prova é muito arriscado 
para os próprios agentes infiltrados que põem em cheque de maneira extremada suas 
vidas e até a de terceiros inocentes, dentre os quais seus amigos e familiares. também 
não é aconselhável exagerar no uso de agentes infiltrados sob pena de, com o tempo, 
criar-se uma verdadeira simbiose entre o crime organizado e os órgãos persecutórios. 
ademais, o risco de perversão e corrupção dos agentes é muito grande quando o pró-
prio estado os introduz no mundo do crime organizado com seus ganhos financeiros ab-
surdos, exigindo do agente uma formação moral praticamente sobre-humana, mas, ao 
mesmo tempo maleável o suficiente para permitir uma atuação dissimulada ao extremo. 
parece que essa espécie de personalidade é, no mínimo, rara, senão mesmo impossível 
de ser encontrada porque implicaria numa espécie de dupla personalidade. certamente, 
os mais bem intencionados agentes irão enfrentar com o tempo um conflito psicológico 
e moral interno com esse tipo de atuação. de qualquer forma uma orientação cabível 
é não somente a utilização muitíssimo parcimoniosa desse meio investigativo, como 
também a formação de equipes especializadas para esse desiderato com treinamento 
especial e apoio psicológico. além disso, é de suma importância que esses agentes não 
fiquem muito tempo no exercício dessa espécie de função, seja para que não possam ser 
facilmente identificados, seja para evitar danos psíquicos a eles e também aquela peri-
gosa simbiose com o submundo do crime, afora o risco de corrupção (caBette; naHur, 
2014, p. 247-248).

Esse perigoso fenômeno de contaminações moral, psíquica e emocional do 
investigador infiltrado não é uma elucubração dos autores do citado texto, mas 
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sim algo constatado por especialistas em diversas situações. Bernardin (2013, p. 
23) descreve a chamada “dissonância cognitiva”, consistente em “uma contradição 
entre dois elementos do psiquismo do indivíduo”. Ressalta o referido autor que, 
se uma pessoa é levada a:

[...] cometer publicamente [...] ou frequentemente [...] um ato em contradição com seus 

valores, sua tendência será a de modificar esses valores, para diminuir a tensão que lhe 

oprime. em outros termos, se um indivíduo foi aliciado a um certo tipo de comportamento, 

é muito provável que ele venha a racionalizá-lo.

 
Assim sendo, mesmo sob o ponto de vista do policial infiltrado e sua preser-

vação, não se pode reduzir o fundamento da subsidiariedade do instituto à sua 
integridade física. Importa, e muito, a preservação de suas integridades moral e 
psíquica que, seja na infiltração virtual, seja na presencial, muitas vezes podem 
igualmente ser afetadas de formas definitiva e grave. Por isso, tal forma de inves-
tigação somente deve ser adotada em último caso, esgotados os meios ordinários. 

Porém, não é somente sob o ponto de vista do policial infiltrado que a subsi-
diariedade do meio investigativo enfocado se justifica. Também a motiva o fato de 
a infiltração, seja pessoal, seja virtual, implicar intensas violações da intimidade e 
da vida privada dos investigados, o que somente pode ser admitido como último 
recurso. Os direitos e garantias individuais, inclusive dos investigados, não podem 
ser banalizados. 

FLAGRANTE PREPARADO OU CRIME DE ENSAIO VERSUS 
FLAGRANTE ESPERADO

Em qualquer situação de infiltração (virtual ou presencial) há o risco de o agente 
infiltrado acabar induzindo pessoas à prática de infrações penais que ensejam 
prisão em flagrante.

Considerando o fato de que tal situação configura “crime impossível” (artigo 
17, CP), sendo de se questionar até mesmo a autenticidade do elemento subje-
tivo do suposto “criminoso”, a prisão em flagrante seria, no caso em análise, ilícita, 
não surtindo quaisquer efeitos. Tal entendimento é majoritário na doutrina e na 
jurisprudência, havendo, inclusive, a Súmula 145 do STF com os seguintes dizeres: 
“Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a 
sua consumação”. 

Não diverge o pensamento escorreito de Castro (2017, online):

não se admite que o agente provoque o investigado a praticar delito e tome as providên-

cias para que não se consume, criando o agente provocador um cenário de crime impos-

sível por ineficácia absoluta do meio empregado (artigo 17 do cp e súmula 145 do stF), 

sendo insubsistente eventual flagrante preparado.

 

Marcão (2014, p. 650) faz referência às nomenclaturas “delito de ensaio, delito 
putativo por obra do agente provocador, ou crime de experiência”, usando o tra-
dicional escólio de Nelson Hungria. Renato Marcão afirma, com razão, que: 
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no flagrante preparado ou provocado o agente é  insidiosamente levado, induzido, insti-
gado por alguém à prática do delito, ao mesmo tempo em que são adotadas providências 
suficientes para que ele não se consume.

A conclusão do referido autor reflete a doutrina e a jurisprudência consoli-
dadas, afirmando que: 

se há induzimento à prática da conduta para que se dê a prisão em flagrante, a hipótese é 
de crime impossível por obra do agente provocador, sendo insubsistente o flagrante (mar-
cÃo, 2014, p. 650).
 
Portanto, em caso de o agente infiltrado virtualmente induzir outros à prática 

dos delitos em apuração a fim de obter situação de flagrância, sua atuação será 
considerada espúria e inválida por constituir flagrante provocado. Haverá, neste 
caso, verdadeiro desvirtuamento da infiltração. O instituto não se presta a pro-
vocar ações criminosas, a incentivar a prática delitiva para simplesmente prender 
alguém, mas sim a apurar crimes perpetrados mediante o discernimento livre de 
seus autores.

Digamos, por exemplo, que durante dias e dias um agente infiltrado passe a 
convencer uma pessoa a armazenar em seus dispositivos informáticos fotos, vídeos 
ou outros registros de cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança 
ou adolescente. Imagine-se que nos relatórios e registros de conversas virtuais seja 
nítido ter havido até mesmo certa resistência ou recalcitrância por parte do inves-
tigado, o qual, acabou convencido pela insistência do agente infiltrado. Sabendo 
do armazenamento, tal agente informa seus superiores, os quais obtêm mandado 
de busca e logram a prisão do suposto infrator (artigo 241-B da Lei nº 8.069/1990 
–	ECA).	Essa	espécie	de	situação	configura	“crime	de	ensaio”	e	não	pode	sustentar	
legalmente uma prisão em flagrante. Note-se que o próprio elemento subjetivo 
do suposto autor no caso hipotético encontra-se viciado por induzimento e insis-
tência. Trata-se, em verdade, de “criar” um criminoso para promover sua prisão. 
Isso jamais pode ser admitido.

Situação totalmente diversa, porém, é aquela em que o agente infiltrado vir-
tualmente obtém fotos, vídeos ou outros materiais do investigado e descobre 
que ele os armazena, informando seus superiores que, mediante as providências 
devidas, o prendam em flagrante. Nessa situação, o autor da infração teria agido 
por conta própria, e o agente infiltrado apenas teria descoberto as condutas, cum-
prindo a sua missão e a finalidade da infiltração virtual. Esse flagrante é o que 
se denomina “flagrante esperado”, o qual é reconhecidamente válido, segundo 
a doutrina e a jurisprudência. 

Retomando os ensinamentos de Marcão (2014, p. 652):

Hipótese das mais comuns nas rotinas policial e forense, o flagrante esperado é aquele 
em que a polícia ou o terceiro, em razão de investigações preliminares ou informações 
anônimas, toma conhecimento prévio de que algum delito irá ocorrer em determinado 
local, dia e hora, e em razão disso adota providências visando à constatação dos fatos e 
prisão em flagrante de quem de direito. no flagrante esperado, o executor da prisão sim-
plesmente aguarda, espera o melhor momento para efetuar a captura, sem influenciar, de 
qualquer forma, no desiderato ilícito e na conduta do autor da infração. sua intervenção 
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não provoca nem induz o autor do fato delituoso a cometê-lo. não há, portanto, qualquer 
irregularidade ou ilegalidade no flagrante assim realizado.
 
Nesses casos referenciados, a consumação é possível e a conduta do infrator é 

livre, não importando a atuação prévia da polícia. Para Greco Filho (2013, p. 305): 

se há intervenção policial, ainda que prévia ao início de execução, mas a consumação é em 
tese possível, o flagrante é meramente esperado, de modo que a interrupção da atividade 
criminosa é válida, e válido o flagrante.
 
Por óbvio, a finalidade da infiltração virtual e, consequentemente, do agente 

infiltrado, não é disseminar práticas criminosas ou induzir pessoas a cometer atos 
ilícitos, mas sim desvendar a existência dessas práticas e ensejar a punição de seus 
autores, os quais optam, com seu livre arbítrio, pela senda criminosa. 

DELIMITANDO O ALCANCE DE PERMISSIBILIDADE DA INFILTRAÇÃO VIRTUAL

A infiltração de agentes, como visto, não é uma novidade no ordenamento 
jurídico brasileiro, já que está prevista nas Leis nº 11.343/2006 e nº 12.850/2013. 

A previsão da infiltração virtual pela Lei nº 13.441/2017 nada mais é do que a 
regulamentação específica de uma modalidade especial de infiltração. 

Num primeiro plano, é preciso ter em mente que a infiltração virtual, a exemplo 
da presencial, não pode ser realizada sem a devida individualização do fato inves-
tigado e suas circunstâncias (ver o regramento do artigo 190-A do ECA). 

Da mesma forma que a interceptação telefônica, a infiltração virtual não pode 
ser feita aleatoriamente, o que se chama “interceptação por prospecção”, sob pena 
de, igualmente, possibilitar a criação de um “panóptico moderno institucionali-
zado”, com a monitoração absoluta das pessoas, destruindo os primados da liber-
dade, intimidade e privacidade (CABETTE, 2015, p. 58). Portanto, como bem aduz 
Castro (2017, online), é inviável a “infiltração por prospecção”, sendo ilegítima e 
ilegal “a atuação estatal invasiva aleatória”. 

Além disso, a Lei nº 13.441/2017 estabelece um rol de infrações penais em 
investigações para as quais se possibilita a infiltração virtual.

Segundo Moreira (2017, online): 

será possível a infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar, ex-
clusivamente, os seguintes crimes: artigo 154-a, cp (invasão de dispositivo informático); 
artigo 217-a, cp (estupro de vulnerável), artigo 218, cp (indução de menor de 14 anos à 
satisfação à lascívia de outrem); artigo 218-a, cp (prática de conjunção carnal ou outro 
ato libidinoso na presença de criança ou adolescente para satisfação da lascívia própria 
ou de outrem); artigo 218-B, cp (exploração da prostituição de criança, adolescente ou 
vulnerável por doença mental); artigo 240, eca (produção de cenas de sexo explícito, 
envolvendo criança ou adolescente); artigo 241, eca (comercialização de material por-
nográfico envolvendo criança ou adolescente); artigo 241-a, eca (divulgação de mate-
rial pornográfico envolvendo criança ou adolescente); artigo 241-B, eca (posse de ma-
terial pornográfico envolvendo criança ou adolescente); artigo 241-c, eca (simulação 
de participação de criança ou adolescente em cena pornográfica) e artigo 241-d, eca 
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(aliciamento de criança por qualquer meio de comunicação com a finalidade de prática 
de ato libidinoso). 

Em um primeiro plano, há que fazer uma distinção entre a “infiltração virtual” 
e a atuação do investigador na rede em canais abertos, onde as pessoas se rela-
cionam e se expõem livremente. A infiltração somente diz respeito aos casos de 
acesso a contatos, informações, conversas, trocas de dados e outras condutas que 
ensejem a quebra de intimidade ou de privacidade inicialmente preservada pelos 
investigados e somente disponibilizados pela atuação do policial em atividade na 
infiltração. Em redes abertas a atuação investigatória é livre e pode ser aplicada 
a qualquer infração penal, inclusive independente de ordem judicial. A lição de 
Castro é lapidar:

a inovação principal da infiltração policial eletrônica não está na ocultação da identidade 
do policial nas redes sociais, porquanto já podia ser feita licitamente para investigar. a cria-
ção de perfil falso de usuário (fake) continua sendo admitida sem autorização judicial para 
coleta de dados em fontes abertas. isso porque, para interagir na internet, o usuário aceita 
abrir mão de grande parte de sua privacidade. Logo, nada impede que o policial crie usu-
ário falso para colher informações públicas (pois disponibilizadas voluntariamente) como 
fotos, mensagens, endereço, nomes de amigos e familiares. inexiste crime de falsa identi-
dade, porque o tipo penal demanda finalidade de obtenção de vantagem ou causar dano. 
já quanto aos dados alocados na internet de forma restrita, em que o usuário só aceita 
abrir mão de sua intimidade em razão da confiança depositada no interlocutor, a invasão ou 
obtenção furtiva das informações pelo órgão investigativo só pode ser feita mediante auto-
rização judicial que permita a infiltração policial eletrônica. outrossim, a utilidade maior da 
infiltração policial cibernética reside no uso de identidade fictícia para coletar informações 
sigilosas (privadas, em relação às quais há expectativa de privacidade) e na penetração em 
dispositivo informático do criminoso a fim de angariar provas (castro, 2017).

Espraiando-se o crime pelos vastos domínios das redes de comunicação infor-
mática e telemática, imprescindível se torna que os meios de investigação dispostos 
à Polícia Judiciária também se alarguem proporcionalmente. 

Já em 1907, o ministro da Justiça francês assim se exprimia em um relatório ao 
presidente da República: 

nenhum progresso tem sido realizado pela justiça nos meios de chegar à descoberta da 
verdade, quando os criminosos utilizam todos os recursos que lhes dá a rapidez das comu-
nicações para se afastarem do teatro do seu crime ou criarem um álibi. os seus procedi-
mentos delituosos modificam-se com o progresso da ciência, ao passo que os processos da 
instrução criminal permanecem estacionários (cruet, 2008, p. 159).

Sendo a assertiva acima verdadeira nos alvores do século XX, torna-se abso-
lutamente evidente e notória neste século XXI, marcado pela globalização das 
comunicações e pelo uso da informática e telemática como meios preferenciais 
de comunicação, tanto para o bem como para o mal.

Neste cenário, é impossível evitar o questionamento sobre a aplicabilidade da 
infiltração virtual para investigação de crimes que não estejam no rol restrito esta-
tuído pela Lei nº 13.441/2017. 

FICHÁRIO JURÍDICO
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Júnior Leitão (2017, online) se manifesta pela possibilidade de ampliação da 
aplicabilidade do instituto, apresentando fundamentos para tanto, como se vê no 
trecho a seguir: 

[...] acreditamos que é perfeitamente possível a infiltração virtual de agente policial na in-
ternet para que se investigue outros crimes, tais como tráfico de drogas, associação cri-
minosa, lavagem de dinheiro entre outros. os argumentos são os seguintes: 1.vigora no 
direito brasileiro a livre iniciativa probatória, assim, em tema de prova, se não houver veda-
ção expressa, a prova é permitida; 2. a lei não proibiu a infiltração virtual em outros crimes, 
mas apenas apontou alguns crimes. embora seja precoce para se falar que se trata de uma 
lei geral sobre infiltração de agentes na internet, preferimos sustentar que a lei veio a tratar 
da infiltração nos crimes mencionados; 3. o legislador não restringiu de forma expressa, 
não cabendo ao intérprete limitar o alcance das previsões no campo probatório. o silêncio 
eloquente do legislador foi sagaz, pois quando silenciou quando poderia expressamente 
vedar o alcance em outros crimes, o legislador deixou a via aberta para se estender a inter-
pretação e o alcance; 4. infrações graves devem merecer o mesmo tratamento processual 
penal, sob pena de se criar tratamentos distintos injustificados; 5. a criação de previsão 
legal sobre produção probatória para determinados crimes não implica em dizer que está 
vedada a mesma produção probatória para outros crimes; 6. proibição de proteção inefi-
ciente ao aparelho estatal; 7. proporcionalidade e razoabilidade no alcance da infiltração 
policial virtual em outros crimes [...]. 

Percebe-se que o entendimento por último exposto entra em choque com o 
pensamento de Rômulo de Andrade Moreira, também já mencionado, e com a 
posição defendida pelo coautor deste texto, Francisco Sannini Neto, em outro tra-
balho elaborado com Higor Vinícius Nogueira Jorge, no qual afirmam que: “Tendo 
em vista o caráter excepcional do procedimento, entendemos que estamos diante 
de um rol taxativo de crimes que autorizam esta medida”. 

Ademais, Sannini Neto e Jorge afirmam que, mesmo no caso do rol taxativo pre-
visto pela Lei nº 13.441/2017, a infiltração virtual somente seria cabível em casos 
mais graves envolvendo organização criminosa, nos moldes da Lei nº 12.850/2013. 

Efetivamente, parece que a Lei nº 13.441/2017 limitou o uso da infiltração virtual 
aos casos ali elencados. Diverso fosse, não haveria necessidade alguma de arrolar 
crimes no dispositivo. Além disso, de acordo com o próprio nome do instituto (infil-
tração), realmente se pode supor que este é um procedimento restrito a casos de 
organização criminosa e não à criminalidade individual ou microcriminalidade. 

Não obstante, um aspecto deve ser acrescido: a infiltração virtual será viável, 
satisfeitas suas formalidades legais, para os crimes previstos na Lei nº 13.441/2017 
e para quaisquer outros crimes, bem como para o tráfico de drogas, desde que 
cometidos em forma de organização criminosa. Isso porque, como já frisado no 
início deste texto, a “infiltração virtual” não é um instituto novo, mas apenas e 
tão somente uma espécie do gênero “infiltração policial” já previsto nas Leis nº 
11.343/2006 e nº 12.850/2013.

Dessa maneira, mesmo antes do advento da Lei nº 13.441/2017, para fins de 
investigação de tráfico de drogas e organização criminosa, a infiltração virtual já 
era possível, já que não passa de modalidade de infiltração, a qual já vinha tratada 
nos respectivos diplomas legais. 

É tradicional o ensinamento de Porfírio de Tiro (2002, p. 45), quando afirma que:
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a espécie é contida pelo gênero: o gênero é uma totalidade, e o indivíduo é uma parte, a 
espécie é simultaneamente todo e parte, mas parte de uma outra coisa, e totalidade não 
de uma outra coisa, mas em outras coisas: o todo, com efeito, está em suas partes.

E de acordo com Tolezano (2013, p. 58): 

a espécie é a divisão do gênero em zonas menores de multiplicidade por acréscimo de 
mais característicos do ser, ou seja, por acréscimo de predicados (as chamadas diferenças 
específicas). ao seu limite (que se chama ínfima espécie), a espécie é o primeiríssimo grau 
de abstração e generalização das coisas individuais, coincidente com a definição. entre 
os gêneros supremos, ou seja, as figuras das categorias e as ínfimas espécies, há diversos 
níveis intermediários de divisão (ou de predicação) das coisas, de sorte que há termos ou 
conceitos que são gênero quanto aos demais que se sucedem e espécie quanto aos que 
lhe antecedem. entre os níveis extremos, gênero e espécie se diferem na medida em que a 
coleção de indivíduos – ou de substâncias primeiras – abarcada pelo primeiro se divide em 
espécies e que a coleção de indivíduos abarcada pelo segundo se divide em número. por 
exemplo, na ínfima espécie homem, sócrates, platão, Xenofante etc. só se diferem quanto 
a número. quanto aos níveis intermediários, gênero é o que organiza a espécie e espécie é 
aquela que é ordenada pelo gênero. Tudo o que se predica da espécie se predica do gênero e 
a recíproca não é verdadeira (grifo nosso). 

Ora, se o gênero contém tudo o que há na espécie e a espécie não contém tudo 
o que há no gênero, então é defensável afirmar que aquele que pode fazer uso 
de um meio investigativo que é o gênero, também pode fazer uso de quaisquer 
meios investigativos que sejam espécies do primeiro. De acordo com o brocardo, 
“quem pode o mais, pode o menos” (“in eo quod plus est semper inest et minus”). 
Note-se que as Leis nº 11.343/2006 e nº 12.850/2013 permitem a infiltração pre-
sencial que, obviamente, é muito mais invasiva e violadora da intimidade e da 
vida privada das pessoas, até pelos laços de relacionamentos pessoais que serão 
criados, do que a mera “infiltração virtual”, na qual, muitas vezes, nem sequer se 
conhece pessoalmente o interlocutor. Basta para isso fazer uma comparação, em 
nossa vida pessoal, entre nossos amigos reais, cujas casas frequentamos, com os 
quais saímos e conversamos presencialmente, com nossos “amigos” de Facebook 
ou virtuais. Portanto, não parece restar dúvida de que a infiltração virtual será 
possível em casos de tráfico de drogas e quaisquer crimes perpetrados em forma 
de organização criminosa, nos termos das Leis nº 11.343/2006 e nº 12.850/2013, 
aplicando-se, no que couber, os regramentos dispostos pela Lei nº 13.441/2017.  

CONCLUSÃO

No decorrer deste trabalho foi revisto o problema da subsidiariedade ou “ultima 
ratio” da infiltração virtual e suas motivações, concluindo-se que tal medida res-
tritiva legalmente imposta se justifica, não pela proteção do agente infiltrado sob 
o aspecto físico, mas devido às sequelas e consequências psíquicas nefastas que 
tal procedimento também tem em pé de igualdade com a infiltração presencial. 
Além disso, foi lembrado que a “ultima ratio” também se impõe em prol do res-
guardo dos direitos individuais dos investigados no que tange à sua liberdade, 
intimidade e vida privada.

FICHÁRIO JURÍDICO
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Foi abordada a problemática do flagrante preparado versus flagrante esperado 
no contexto da infiltração virtual, considerando-se que o induzimento ou insti-
gação do agente infiltrado desnatura a situação de flagrância e prejudica até mesmo 
o elemento subjetivo do tipo penal, de modo a configurar crime impossível. No 
entanto, se a infiltração virtual possibilita a situação de prevenção da polícia para 
poder prender em flagrante quem já se dispôs, espontânea ou voluntariamente, em 
suma, livremente, por decisão própria, a uma prática criminal apenas descoberta 
pelo agente infiltrado, a prisão é válida e configura o chamado “flagrante esperado”. 

Em arremate foi estudada a extensão da aplicabilidade dessa forma especial de 
investigação, especialmente com relação ao crime organizado em geral e ao trá-
fico de drogas. A conclusão é que a “infiltração virtual” não passa de uma espécie 
do gênero “infiltração policial”, a qual já era regulada pela Lei de Drogas (Lei nº 
11.343/2006) e pela Lei do Crime Organizado (Lei nº 12.850/2013). Considerando 
que o gênero abarca a espécie, entende-se que a “infiltração virtual”, até por ser 
um “minus” em relação à “infiltração presencial”, é aplicável a todos os casos elen-
cados na Lei nº 13.441/2017 e também para a investigação de crime organizado e 
tráfico de drogas, pois “quem pode o mais, pode o menos”.  
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REDAÇÃO FORENSE

E
m razão de o discurso ser considerado por diversos es-
tudiosos a prática social de produção de textos, além de 
outra quantidade de autores explicar fórmulas e técnicas 
persuasivas de comunicação que podem ser largamente 

utilizadas pelos operadores do Direito para criarem argumenta-

Comunicação retórica 
na modalidade escrita

por  murilo oliveira de Castro CoelHo

“Assim como um passo de cada vez em direção 
ao objetivo pode nos levar ao longe, a prática de 
produção de textos de quaisquer tipologias pode 
ser mais produtiva se primeiro pensarmos em re-
digir frases, orações e períodos, tornando o pará-
grafo uma redação completa, com introdução, de-
senvolvimento e conclusão.”
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ções capazes de persuadir não apenas o magistrado, mas até mesmo a própria 
parte contrária em uma demanda, verificamos a necessidade ainda maior de 
aprimoramento da capacidade redacional, já que a linguagem escrita é a moda-
lidade com a qual ocorre a interação entre o Poder Judiciário, Ministério Público, 
órgãos governamentais e instituições de ensino e os que atuam profissionalmen-
te na realização da justiça e que têm acesso livre às salas dos tribunais e aos espa-
ços reservados às autoridades judiciais.

Em primeiro lugar, faz-se necessário frisar que não se deve confundir linguagem 
falada com escrita, já que são dois meios de comunicação distintos. Além de a ati-
vidade do operador do Direito requerer o domínio da linguagem técnica, jurídica, 
a modalidade escrita formal da língua portuguesa é imprescindível.

Assim, a técnica de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir trans-
mitir ideias com concisão, coesão, encadeamentos lógicos e, principalmente, que 
amplie a capacidade de persuasão, conhecida como “retórica”, ou seja, a arte de 
usar uma linguagem para se fazer entender de forma eficaz e persuasiva, precisa 
ser usada na modalidade escrita pelos profissionais considerados indispensáveis 
à administração da justiça (art. 133, CRFB/1988).

Como costumeiramente dizemos em nossas aulas, nem o juiz e nem outra 
parte qualquer de um processo pode ter a oportunidade de questionar o real sig-
nificado de um determinado trecho da mensagem se não estiver compreendendo 
perfeitamente o que tenha sido emitido. Na escrita a ideia precisa ser transmitida 
de modo cristalino, sem sombra de dúvida. Ademais, o operador do Direito perde 
credibilidade profissional se a sua comunicação escrita apresentar imperfeições.

Enquanto os chamados “influenciadores” na era das redes sociais precisam 
apenas de uma excelente oratória, na atuação profissional em que há a necessi-
dade fundamental de influenciar para fazer justiça a habilidade de produzir textos 
claros, objetivos e coesos prescinde de técnicas capacitadoras para uma comu-
nicação escrita coerente, que evite dúvidas ou ambiguidades, usando-se argu-
mentos, comparações e deduções para reforçar a possibilidade de o interlocutor 
restar persuadido.

É importante destacar o debate filosófico sobre os princípios da moralidade 
travado entre Sócrates e o seu interlocutor, Górgias, o famoso escritor e professor 
de oratória, no qual vemos a argumentação registrada na obra de Platão de que 
é graças à retórica que o injusto se livra do castigo, quando valeria mais ser casti-
gado, uma vez que a injustiça é o maior mal da alma.

No caso de escrever com a finalidade de convencer, o emissor da mensagem 
deve fazer as seguintes perguntas a si próprio: i. a quem precisa convencer; ii. de 
que o interlocutor precisa ser convencido; e iii. como convencerá. Sistematizar e 
explicitar as razões é a grande tarefa que o operador do Direito terá para utilizar 
a técnica retórica.

Os meios de persuasão técnicos ensinados por Aristóteles são aqueles que 
podem ser criados pelo operador do Direito para elaborar o discurso e que, 
segundo o filósofo, consistem em três grupos: ethos, o caráter do orador; pathos, 
a emoção do auditório; e logos, a argumentação. De acordo com Aristóteles (2011, 
p. 45), “há três tipos de meios de persuasão supridos pela palavra falada. O pri-
meiro depende do caráter pessoal do orador; o segundo, de levar o auditório a 
uma certa disposição de espírito; e o terceiro, do próprio discurso no que diz res-
peito ao que demonstra ou parece demonstrar”. A imagem (ethos) do emissor da 
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mensagem, no caso do uso da técnica em análise pelos profissionais de carreiras 
jurídicas, tem a ver com o conhecimento de legislação, doutrina e jurisprudência, 
além da habilidade de comunicação na modalidade escrita. Já a plateia (pathos) 
tanto pode ser individual como coletiva, enquanto a argumentação (logos) precisa 
realmente ser lógica. No entanto, conforme salientamos, toda a fundamentação 
e a sua relação com a argumentação e a proposição devem se dar por escrito. Aí 
reside toda a necessidade de aquisição de técnicas redacionais para a boa utili-
zação da retórica na atuação profissional em que a maior parte da comunicação 
ocorre por meio da escrita.

Ressalte-se que os recursos argumentativos são fundamentalmente dois: o 
silogismo e o exemplo. O silogismo parte de premissas verossímeis, enquanto o 
exemplo é o tipo de indução que consiste em citar um caso particular como forma 
de persuadir o interlocutor. De acordo com Aristóteles, a técnica retórica para fins 
forenses é utilizada perante os juízes ou jurados para persuadi-los a se pronun-
ciarem a favor ou contra uma das partes do processo.

O silogismo (a argumentação lógica) nada mais é do que uma dedução, a qual, 
apesar de não ser tão rigorosa como a demonstração cientifica serve aos propó-
sitos de convencimento do magistrado. Silogismo é o argumento típico dedu-
tivo, composto de três proposições, a saber, premissa maior, premissa menor e 
conclusão. As premissas são juízos de valor que antecedem a conclusão e dos 
quais ela decorre. 

Por exemplo, um operador do Direito pode se valer do argumento de que é 
moral e eticamente correto dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do 
que a verdade. Logo, na situação em que o acusado tiver confessado a sua par-
ticipação em ato ilícito, este fará jus à redução de pena, segundo a Súmula 545 
do STJ, a qual dispõe que “Quando a confissão for utilizada para a formação do 
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, 
do Código Penal”.

Já o exemplo é outro recurso da retórica que pode ser usado para convencer o 
magistrado, por exemplo, a citação de julgados no mesmo sentido da decisão que 
se procura obter.

Assim sendo, a interligação entre as orações que comporão as frases e que, por 
sua vez, irão construir os parágrafos do texto precisa ser cuidadosamente elabo-
rada, isto é, a articulação lógica do pensamento precisa ser escrita com as devidas 
clareza, coerência e coesão. É preciso ter uma organização de ideias estrategica-
mente traçada antes de sequer dar início ao trabalho de produzir a peça jurídica 
ou o trabalho científico.

Assim como um passo de cada vez em direção ao objetivo pode nos levar ao 
longe, a prática de produção de textos de quaisquer tipologias pode ser mais pro-
dutiva se primeiro pensarmos em redigir frases, orações e períodos, tornando o 
parágrafo uma redação completa, com introdução, desenvolvimento e conclusão. 
Quer seja para redigir uma narrativa, a fundamentação ou ao pedido, assim como 
a produção da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, a partir de um 
parágrafo pode-se produzir outro e mais outro, de modo que o texto terá a coesão 
e a coerência necessárias para a comunicação na modalidade escrita ser mais 
facilmente compreendida, sem perder a objetividade de que precisa, tanto para 
convencer o juiz sobre a causa do operador do Direito quanto para produzir um 
trabalho acadêmico irretocável.

REDAÇÃO FORENSE
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TÓPICO FRASAL

A ideia central de um parágrafo é denominada tópico frasal. Assim, a oração que 
introduzirá a ideia central que será desenvolvida no parágrafo constitui o tópico 
frasal em qualquer tipo de texto, quer seja narrativo, descritivo, expositivo, infor-
mativo, dissertativo, argumentativo ou injuntivo.

Veremos uma espécie de parágrafo-padrão a fim de facilitar a aprendizagem. 
Othon M. Garcia (2010, p. 222) ensina que a utilização do tópico frasal é uma 
maneira bastante eficaz de expor a ideia principal, praticamente como a intro-
dução de uma redação, seguida pelo desenvolvimento no qual decorra o raciocínio 
dedutivo, finalizando com a conclusão, de modo a evitar digressões e a garantir a 
objetividade e a coerência na construção do parágrafo.

Na definição do mencionado autor, tópico frasal é a oração que introduz a ideia 
central a ser desenvolvida em um parágrafo. Como tradução do termo inglês topic 
sentence, “tópico frasal” designa um ou dois períodos curtos iniciais que contêm a 
ideia-núcleo do parágrafo. Usar o tópico frasal é uma maneira eficiente e prática 
de estruturar o parágrafo, pois já de início expõe a ideia que se quer passar, a qual 
deverá ser comprovada e reforçada pelos períodos subsequentes. Ele explica que a 
montagem do parágrafo dessa forma garante a coesão textual do parágrafo, o que 
implica produzir coerências semântica e lógica nos períodos que o constituem, 
característica importante em texto dissertativo.

Vamos observar um parágrafo do escritor e professor de filosofia espanhol Fer-
nando Savater, no trecho extraído de seu livro “As Perguntas da Vida”, de modo a 
verificar como um único parágrafo é capaz de transmitir uma mensagem completa.

na sociedade democrática, as opiniões de cada um não são fortalezas ou castelos para que 
neles nos encerremos como forma de autoafirmação pessoal. não só temos de ser capazes 
de exercer a razão em nossas argumentações, como também devemos desenvolver a ca-
pacidade de ser convencidos pelas melhores razões. a partir dessa perspectiva, a verdade 
buscada é sempre um resultado, não ponto de partida: e essa busca inclui a conversação 
entre iguais, a polêmica, o debate, a controvérsia.

O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO

De acordo com Aristóteles, em sua obra “Retórica a Alexandre” (2012, p. 43), o 
gênero do discurso forense subdivide-se em espécies que podem ser empregadas 
na persuasão ou na dissuasão, no louvor e na difamação, na acusação e na defesa 
nos processos legais. 

O filósofo defendeu a tese de que “aquele que profere um discurso de persu-
asão necessita demonstrar que as coisas sobre as quais exorta são justas, legais 
apropriadas, honrosas, prazerosas e facilmente exequíveis”, além de demonstrar 
que a adoção de determinadas medidas são inevitáveis, quando revelar-se difícil 
a indução que pretender exercer sobre o seu interlocutor.

Já no caso de o discurso ser de dissuasão, “o emissor deve exercer influência 
impeditiva, recorrendo aos meios opostos, demonstrando que a ação proposta 
não é nem justa, nem legal, nem apropriada, nem honrosa, nem prazerosa, nem 
exequível, ou, se não obtiver êxito, que essa ação é laboriosa e desnecessária” 
(ARISTÓTELES, 2012, p. 44).
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No que concerne ao entendimento do texto, David Kenneth Berlo (2003) leciona 
que o processo de comunicação é composto de: 1) a fonte; 2) o codificador; 3) a 
mensagem; 4) o canal; 5) o decodificador; 6) o receptor.

1.	O	emissor	ou	fonte	–	é	o	indivíduo	ou	grupo	que	emite	a	mensagem.
2.	A	codificação	–	codificar	uma	mensagem	significa	formular	o	conteúdo	por	

meio de símbolos (palavras, desenhos, gestos etc.) e selecionar o veículo eficaz 
para sua transmissão.

3.	A	mensagem	–	considera-se	mensagem	qualquer	informação	ou	estímulo	
transmitido a alguém, que envolva informações ou sentimentos.

4.	O	canal	–	é	o	veículo	utilizado	para	transmitir	a	mensagem,	como	o	meio	
verbal, o papel e os meios de comunicação eletrônicos. O canal seria o meio físico 
de transmissão de sinais, como é o caso do rádio, da televisão e da internet.

5.	A	decodificação	–	ocorre	quando	a	mensagem	veiculada	por	um	emissor	
chega ao seu destino e os símbolos utilizados na codificação são traduzidos em 
informações e sentimentos pelo receptor.

6.	O	receptor	–	é	a	pessoa	ou	grupo	a	quem	se	destina	a	mensagem.
Conforme demonstramos no artigo intitulado “Os tipos de texto mais usados 

na redação forense” (2017, p. 66), a conjugação tipológica é essencial para o tra-
balho do operador do Direito em sua intenção comunicativa.  

Como vimos, o processo de comunicação inclui a mensagem codificada pelo 
emissor, culminando com a mensagem sendo decodificada pelo receptor.

É essencial que o operador do Direito pense nisso sempre que redigir algum 
tipo de texto, já que na transmissão de mensagens pessoalmente e por intermédio 
da linguagem falada o interlocutor terá a oportunidade de solicitar maiores escla-
recimentos e, assim, na etapa da decodificação poderá compreender melhor.

Na comunicação realizada pela modalidade escrita da língua o mesmo não acon-
tece. O redator precisa escolher adequadamente os termos e expressões que utilizará, 
de modo a não deixar dúvidas sobre a mensagem que pretende levar ao seu receptor.

DESENVOLVIMENTO DE TÓPICO FRASAL

Ao redigir a primeira frase do parágrafo é preciso imaginar a elaboração de um 
título. Dessa forma, busca-se a objetividade e clareza necessárias para ampliar a 
ideia nuclear, sem deixar dúvidas sobre o ponto de vista em que se acredita e o 
qual se defende. A continuidade do parágrafo se dará pela ligação da primeira frase 
com as demais, que poderão ser formuladas com argumentos diversos, tais como 
enumerar detalhes, confrontar ou comparar ideias, citar exemplos e outros tipos. 
Lembrando que o posicionamento apresentado precisa ter argumentação lógica 
no desenvolvimento e uma conclusão fundamentada.

AMPLIAÇÃO DA IDEIA NUCLEAR

O texto se constitui por uma sequência de palavras ou de frases, uma sucessão 
de ideias e de informações escritas que formam uma cadeia capaz de propiciar o 
entrelaçamento significativo para o processo de comunicação entre o emissor e o 
receptor. Segundo o teórico francês Michel Charolles (1997) o termo “texto” provém 
do latim textum, que significa “tecido, entrelaçamento”. Portanto, a razão etimo-
lógica serve para o estudante nunca se esquecer de que o texto resulta da ação de 
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entrelaçar unidades e partes a fim de formar um todo que garanta sua coesão, sua 
unidade. Com a utilização correta de mecanismos linguísticos que estabelecem 
a conectividade e a retomada e garantem a coesão, tais como conjunções, advér-
bios e frases preposicionais que ligam sentenças ou orações, o operador do Direito 
poderá produzir um texto em conformidade com as regras da modalidade escrita 
da língua portuguesa.

Uma adaptação da teoria de Charolles conhecida por “quatro metarregras” 
(repetição, progressão, não contradição e relação), as quais fundamentam a coe-
rência, pode ser utilizada na construção do parágrafo. 

1. Repetição:  o parágrafo não deve ser repetitivo para não ficar com o estilo 
prejudicado. No entanto, a fim de manter o equilíbrio tampouco deve ser escrito 
sem qualquer grau de recorrência. É importante manter um certo grau adequado 
de reiteração, ou seja, a retomada de uma ideia por meio de um sinônimo ou 
expressão sinônima.

2. Progressão: o desenvolvimento do parágrafo deve trazer a exposição da ideia-
núcleo, além de informações e fatos novos para complementar o tópico frasal.

3. Não contradição: o parágrafo não deve apresentar elementos que contra-
digam o que tenha sido exposto ou o que será mencionado. 

4. Relação: quaisquer informações apresentadas no parágrafo devem estar 
relacionadas ao sentido da comunicação intencionada.

A coesão é a manifestação linguística da coerência, a qual se realiza nas relações 
entre elementos sucessivos, tais como artigos, pronomes, adjetivos, substantivos, 
entre outros. Essa articulação dos elementos que formam o texto pode ocorrer pela 
reiteração, pela substituição e pela associação. Irandé Antunes (2007) explica que 
a reiteração é a relação pela qual os elementos do texto vão de algum modo sendo 
retomados, criando-se um movimento constante. A relação de reiteração é obtida 
por meio da repetição e da substituição, enquanto a associação é o tipo de relação 
que se cria no texto graças à ligação de sentido entre as diversas palavras presentes.

Por enquanto é só. Na próxima aula estudaremos os detalhes dos diferentes 
tipos de coesão, com vários exemplos práticos. Não perca!  
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“É mais cômodo para o Estado fazer uma prele-
ção de política criminal do que de justiça social. É 
a avaliação em torno destes aspectos que indica 
a adoção de medidas socioeducativas de resso-
cialização, segundo propugnado pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), 
uma vez que o escopo da medida é a possibilida-
de excessivamente maior de modificabilidade do 
comportamento do adolescente e sua potenciali-
dade para beneficiar-se dos procedimentos peda-
gógicos em virtude de ainda estar com a persona-
lidade em formação.”

A redução da 
maioridade penal como 
solução no odenamento 

jurídico brasileiro 

por  vívian sleiman de oliveira 
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O 
presente trabalho objetiva realizar uma abordagem sobre um tema 
atual e altamente polêmico, que está sendo discutido por toda a so-
ciedade brasileira, a fim de avaliar as controvérsias existentes sobre a 
imputabilidade do menor infrator no Direito Penal brasileiro.  

Em razão dos esclarecimentos que a discussão travada em torno do tema poderá 
trazer em relação à atual concepção a respeito da imputabilidade do menor infrator 
no Direito Penal brasileiro, especificamente em relação à diminuição da maioridade 
como fator primordial para a punição do menor pela prática de infração penal, 
fundamenta-se juridicamente até que ponto a redução da maioridade penal será 
eficaz no combate à criminalidade juvenil e se será essa a solução efetiva na reso-
lução dos problemas que envolvem os menores de 18 anos. 

 Assim, o objetivo do estudo é trazer a ideia de que o menor de idade pode e deve 
ser responsabilizado pelo cometimento de crimes no âmbito penal examinando 
os aspectos sociais e jurídicos que envolvem a culpabilidade e responsabilidade 
do menor infrator, analisando a eficácia da redução da idade da imputabilidade 
penal como forma de combater a sensação de insegurança pública, em face de 
atos infracionais praticados por menores, de tal forma que a imputabilidade do 
menor infrator seja realizada perante a sociedade juntamente com o Judiciário 
para combater a criminalidade juvenil. 

 
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO MENOR INFRATOR 

 
O conceito de menoridade remonta ao período do Brasil Imperial. Naquela época, 

devido ao Código Criminal de 1830, os menores de 14 anos exclusivamente eram 
analisados penalmente inimputáveis se não possuíssem prova na acepção de sua 
percepção a fim de se determinar a presunção juris tantum da inimputabilidade. 

Demonstrada a disposição de entendimento do ato infracional, deveriam ser 
os menores dirigidos a casas de correção, por período a ser apontado pelo magis-
trado, que não poderia delongá-lo por período que extrapolasse a idade de 17 anos. 

A partir da vigência do Código Penal de 1890, os menores de 9 anos de idade 
vieram a ser considerados inteiramente inimputáveis, isto é, presunção juris et de 
jure. Aqueles que estivessem na faixa etária de 9 e 14 anos traziam ao seu melho-
ramento a presunção relativa da imputabilidade, de forma que, evidenciada a 
inclusão do caráter ilícito do ato, eram reclusos a estabelecimentos disciplinares 
industriais, por período que não extrapolasse a idade de 17 anos. Permaneceu 
conservada a atenuante da menoridade. 

Já no ano de 1926, passou a vigorar o Código de Menores, o qual determinava, 
em seu art. 57, que nenhum menor de 18 anos, encarcerado por qualquer pretexto 
ou apreendido, poderia vir a ser recluso em prisão comum.  

No ano de 1927, através do Decreto nº 17.043-A, vieram a ser validadas normas 
e leis de assistência e proteção a menores, que passaram a compor o Código de 
Menores. Em seu art. 68, o menor de 14 anos agente ou corréu de fato caracterizado 
como crime ou contravenção não poderia ser submetido a procedimento penal 
de condição alguma. Todavia, as providências seriam diferentes se o menor fosse 
avaliado como sendo abandonado, perverso ou na iminência de o ser. Nestes casos, 
seria enviado para asilo, casa de educação, escola de preservação ou confiado à 
guarda de pessoa idônea, até completar a idade de 21 anos. 

Conforme determinava o artigo 69, os autores de crime ou contraventores entre 
14 e 18 anos deveriam ser submetidos a procedimento específico. Assim, os na 
idade de 18 a 21 anos permaneciam a estabelecer conjuntura atenuadora. 



64 revista PrÁtiCa FOreNse - Nº 08 - agOstO/2017

VADE MECUM FORENSE

Contudo, o amplo avanço exclusivamente aconteceu no que tange à inimputabili-
dade, com a publicação do Código Penal de 1940. Destarte, veio a vigorar no ordena-
mento jurídico pátrio o princípio da inimputabilidade penal aos menores de 18 anos. 

O art. 27 dispõe que: “Os menores de dezoito anos são penalmente inimputá-
veis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial” (CF, art. 228). 

Foi adotado o sistema biológico quanto aos menores, isto é, a idade do autor do 
fato. Entende-se, então, que não se leva em conta o desenvolvimento mental do 
menor, que não se encontra sujeito à sanção penal ainda que inteiramente capaz de 
perceber o caráter ilícito do fato e de determinar-se conforme esse entendimento. 

O Código supõe uma presunção absoluta de inimputabilidade, a qual permite 
que o menor seja analisado como tendo desenvolvimento mental inacabado em 
consequência de um discernimento de política criminal. 

Os réus que têm menos de 21 anos quando ocorrido o fato ou o processo (réus 
menores) são beneficiados pela lei. É conjuntura atenuadora genérica ter o autor 
menos de 21 anos na data do episódio (art. 65, I do CP), e os limites da prescrição 
são diminuídos de metade (art. 115 do CP). Se o réu for menor de 21 anos, resul-
tará o inquérito na presença de curador (art. 15 do CPP). 

A avaliação da menoridade deve ser realizada em face da certidão do termo do 
registro civil, já que se estabelece a restrição à prova constituída na lei civil tudo 
quanto ao estado das pessoas (art. 155 CPP). Apresenta-se aceitada, entretanto, 
outra prova adequada, determinando o STF o documento. Sobre o tópico, o STJ 
apresentou a Súmula 26, a qual dispõe que: “Para efeitos penais, o reconhecimento 
da menoridade do réu requer prova por documento hábil”. Não se prova a inim-
putabilidade com o registro de nascimento do agente fornecido após o exercício 
da transgressão penal. É de se avaliar, entretanto, que na ambiguidade insanável a 
consideração da idade do agente vigora o princípio do in dúbio pro reo, estabele-
cendo a remissão. Demonstrada a menoridade penal do réu, o processo necessita 
ser extinto ab initio por falta de legitimidade passiva. 

Toledo (2000, p. 322), salienta que:  

o menor deve realmente ter um tratamento especial, mediante legislação especial; mas se 
essa legislação estiver desatualizada ou apresentar deficiências, a questão é aprimorá-la 
e não, como por vezes se proclama reduzirem-se os limites da idade penal para uma sim-
plista extensão do reconhecidamente falho sistema penitenciário que aí está aos que se 
encontram na puberdade, a respeito dos quais, por princípio, recusamos admitir um juízo 
de prognose cético, definitivo. 

Por sua vez, Bittencourt (1997, p. 182), aceita que: 

a possibilidade de uma terceira via, nem a responsabilidade penal do nosso cp, nem as 
medidas terapêuticas do eca, mas uma responsabilidade penal diminuída, com consequ-
ências diferenciadas, para os infratores jovens entre 16 e 21 anos. 
 

CULPABILIDADE E RESPONSABILIDADE DO MENOR INFRATOR  
 
Segundo Bittencourt (1997, p. 91) 

ato infracional é a ação tipificada como contrária a lei que tenha sido efetuada pela criança 
ou adolescente. são inimputáveis todos os menores de 18 anos e não poderão ser conde-
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nados as penas. recebem, portanto, um tratamento legal diferente dos réus imputáveis 
(maiores de 18 anos) a quem cabe a penalização. 

 
Por sua vez, Alvarez (1999, p. 92) leciona que:

a criança acusada de um crime deverá ser conduzida imediatamente à presença do con-
selho tutelar ou juiz da infância e da juventude. se efetivamente praticou ato infracional, 
será aplicada medida específica de proteção (art. 101 do eca) como orientação, apoio e 
acompanhamento temporários, frequência obrigatória em ensino fundamental, requisi-
ção de tratamento médico e psicológico, entre outras medidas. 
 
Nos casos de flagrância de ato infracional, o jovem de 12 a 18 anos será condu-

zido até a autoridade policial especializada, onde não ocorrerá a lavratura de auto 
e o adolescente necessitará ser conduzido à presença do juiz.  

Os adolescentes não são equiparados a réus ou incriminados com penas de 
reclusão e detenção como acontece com os maiores de 18 anos. São encaminhados 
a medidas socioeducativas. É ilegal a apreensão do adolescente para investigação. 
Permanecem apreendidos e não presos. “A apreensão somente ocorrerá quando 
for em flagrância ou por ordem judicial e em ambos os casos esta apreensão será 
comunicada, de imediato, ao juiz competente, bem como à família do adoles-
cente” (art. 107 do ECA). 

O adolescente só pode ser privado de liberdade por três anos. Liberatti e Cyrino 
(2007, p. 114) afirmam que:

o estatuto da criança e do adolescente prevê um limite de 3 anos como tempo máximo 
para a aplicação da medida de internação. para muitos este tempo é muito curto e de-
veria ser aumentado ou justificaria a inclusão dos jovens no sistema do código penal. Há 
propostas em tramitação no congresso nacional, apresentadas como uma alternativa à 
redução da idade de imputabilidade penal, que aumentam o tempo máximo de privação 
de liberdade do adolescente de três para cinco ou mais anos. 
 
Três aspectos devem ser analisados: o que a redução da idade de imputabilidade 

penal representa na vida do adolescente; como ocorreria, comparativamente, se 
utilizado o Código Penal; e a responsabilidade do Estado na aplicação da medida. 

Em primeiro lugar, o limite de três anos se refere à privação total da liberdade, 
podendo, após este período, a medida ser substituída por outra não privativa de 
liberdade. Contudo, três anos na vida de um adolescente de 15 anos significa 20% 
de toda a sua vida, no período em que ele busca a autonomia. É, além disso, o 
período que já terá a oportunidade de edificar relações, ter uma vida sexual ativa, 
constituir ou não uma família. 

Não há um sistema de progressão no ECA como o da Lei de Execuções Penais, que 
admite a alteração de regime como um direito do preso, desde que preenchidas partes 
da pena, os três anos equivalem, assim, a um tempo maior de uma pena criminal.  

Há que se considerar também que, ao se colocar nas prisões brasileiras jovens 
de 16 ou 17 anos, pode-se apenas aumentar as possibilidades de reincidência no 
futuro, além de submetê-los às possibilidades de abusos por parte dos adultos, 
já que o Estado não tem controle sobre a convivência interna na maior parte dos 
estabelecimentos prisionais.  
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AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 
Ainda que as medidas socioeducativas contenham um caráter sancionatório, 

não necessitam ser confundidas com as penas do Direito Penal. Estas constituem 
restrições sólidas a direitos do púbere, estabelecem que em sua aplicação sejam 
aceitos procedimentos que afiancem os direitos individuais do adolescente acu-
sado do acometimento da infração. 

Segundo Longo (2003, p. 91):

no direito penal propõe-se funções reeducativas e retributivas à pena. a função retributiva 
implica em que haja uma ponderação direta entre o fato típico, as motivações do agente 
e a pena. no caso da medida socioeducativa o elemento retributivo deve ser considerado 
secundário em relação ao elemento educativo. por isso o tipo de graduação existente nas 
leis penais, de pena máxima e mínima para determinado fato deve ser desconsiderado. a 
gravidade do fato é um fator importante, mas as circunstâncias pessoais do adolescente 
e o processo educativo também devem ser levados em conta na escolha da medida e na 
sua graduação. 

 
AVANÇO DA SOCIEDADE LEVA à MATURIDADE MAIS CEDO 
 

Segundo Benevides (2001, p. 88):

para muitas pessoas a limitação da idade de 18 anos para imputabilidade é anacrônica 
porque foi definida em 1940. para os que defendem este ponto de vista, as mudanças na 
sociedade e na tecnologia permitem que nos dias atuais os jovens sejam melhor informa-
dos e por isso poderiam assumir responsabilidades mais cedo. 
 
Tal assertiva pode ser verídica, pois as transformações advindas nas últimas 

décadas perpetraram que os jovens adquirissem determinados procedimentos de 
adultos bem mais cedo, como o início precoce da vida sexual ativa. 

Sobretudo nas classes média e alta é comum os jovens voltarem-se exclusiva-
mente aos estudos, vivendo sob a dependência da família até a maioridade. Também 
se tornou menos comum instituir matrimônio e constituir família muito cedo. 

Segundo Benevides (2001, p. 88): 

o maior acesso à informação não pode ser considerado sinônimo de maturidade. que os 
jovens tenham acesso à televisão, internet e outros meios digitais não significa que te-
nha ocorrido uma mudança no processo de formação da capacidade de discernimento 
e avaliação. ao contrário, a miríade de estímulos a que são submetidos torna ainda mais 
difícil fazer opções, que não são mais balizadas apenas pelas instituições que no passado 
formavam os limites morais - família, igreja e escola. por outro lado, estas instituições tradi-
cionais tem perdido sua capacidade de moldar os valores que balizam o comportamento 
dos jovens. esta constatação, porém, não justifica que se considere que o direito penal é 
um substituto adequado para as deficiências do processo educativo. 
 
A suposta rapidez da maturidade necessita ser relativizada, já que com o Código 

Civil de 2002 a idade limite para conseguir a maioridade civil foi diminuída de 21 
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anos para 18 e não para 16. A época em que se outorga competência relativa foi 
conservada aos 16 anos, como já constava no código anterior.  

A referida distinção se localizava claramente presente na caracterização 
dada pelo antigo Código Civil, em analogia ao Código Penal. A maioridade civil 
ocorria aos 21 anos. A maioridade trabalhista, conforme a CLT, ocorre aos 18 
anos. Cabe ponderar que valores como a assistência patrimonial e a responsa-
bilidade civil devem ser mais preservados que a integridade pessoal. Este ponto 
de vista não se ampara se ponderados os princípios norteadores da Constituição 
Federal de 1988.  

 
O VOTO AOS 16 ANOS 

 
Na maioria das vezes, quando se debate a maioridade penal surge um contra-
argumento, que é a maioridade eleitoral. A Constituição de 1988 assegurou o 

direito de voto aos maiores de 16 anos. Se o sujeito pode votar, por que não teria 
a capacidade de ser responsabilizado criminalmente, indaga-se. 

Entretanto, a maioridade eleitoral aos 16 anos é relativa e não plena. O voto nesta 
idade é facultativo e não dá direito à exposição de candidatura. É imprescindível 
a idade de 18 anos para ser candidato a vereador. Outros cargos exigem idades 
como 21 ou 35 anos. Ademais, a inimputabilidade penal não previne a responsa-
bilização dos jovens a partir dos 12 anos. Se esta idade for avaliada adequada para 
que o jovem possa contrapor a um procedimento judicial e receber uma medida 
socioeducativa, teria a capacidade de argumentar que o direito de voto ao mesmo 
tempo deveria ser previsto a partir deste período. 

 
COMBATE à REDUÇÃO DA IDADE DA IMPUTABILIDADE PENAL 

 
Os argumentos utilizados para defender a redução da idade mínima de respon-

sabilidade penal são um tanto frágeis. Todavia, há a imensa campanha de redução 
da idade vista como uma ação oportunista de determinados políticos que se repete 
periodicamente com o escopo de tomar espaço na mídia. É um discurso reducio-
nista que conquista facilmente os meios de comunicação e uma população sôfrega 
por uma resposta exemplar à violência habitual. 

Tal discurso é mantido por argumentos emocionais, na maioria das vezes uti-
lizando a dor de famílias e das vítimas. Na maioria dos casos de crimes violentos 
que envolvem adolescentes mencionados na mídia há um ou mais adultos abran-
gidos. Mas estes são abandonados, responsabilizando-se unicamente o adoles-
cente pelo fato. 

Segundo Benevides (2001, p. 102): 

a discussão fundamental sobre a idade mínima de imputabilidade penal não é exclusiva-
mente um problema técnico, de definição se o discernimento ocorre na idade X ou Y. na 
verdade, na prática, nossa legislação fixa esta idade em 12 anos e não em 18, uma vez que 
a partir dos 12 anos é possível ser réu de uma ação judicial e ser condenado a uma restrição 
de direitos por uma sentença judicial, conforme já dito. 
 
Isso não significa que uma pena e uma medida socioeducativa consistam em ser 

apenas uma mudança de nomenclatura nem que seja forçoso aceitar a existência, 
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conforme alguns autores, de um “Direito Penal juvenil”. A partir dos 12 anos qual-
quer pessoa pode ter limitada a sua liberdade em decorrência de seus atos. 

Destarte, a discussão é sobre qual caráter e que objetivo terá a ressalva. Assim, é 
necessário fazer a oscilação contrária, para acrescer a idade de imputabilidade penal.  

Segundo Liberatti e Cyrino (2007, p. 126):  

os dados disponíveis, a maioria da população carcerária brasileira é de jovens adultos, en-

tre os 18 e os 30 anos, o que inclusive levou o governo federal a criar uma política específica 

para atendimento aos apenados que são adultos jovens, buscando diminuir a reincidência. 

se não há uma diferença radical entre um adolescente de 17 anos e 11 meses e um adulto 

de 18 anos e 1 mês, a não ser uma regra de corte que foi definida pela lei de uma forma que 

é, se não totalmente, ao menos em parte arbitrária, este fato deveria ser utilizado na defesa 

do jovem de 18 anos e não contra o de 17. a lei penal prevê que ser menor de 21 anos é 

circunstância atenuante da pena, mas isto não é suficiente. 

 

Não se pode controverter uma mudança na legislação de forma abstrata, sem 
avaliar adequadamente em todas as possibilidades de consequências. A emenda 
constitucional adicionaria um parágrafo que qualquer operador do Direito sabe 
que será complicado de programar com as composições hoje viventes. 

Quando se presume a imputabilidade do adulto e a inimputabilidade da criança 
e do adolescente são exigidos laudos nos casos em que a justificação do adulto 
alegue a inimputabilidade, episódio que se vier a ser confirmado na emenda cons-
titucional a expressão tornar-se-ia forçosa para todos os jovens entre 16 e 18 anos 
que chegassem a ser denunciados por terem cometido um delito. 

Na verdade, a emenda cria um misto de sistemas que tornaria difícil justapor 
qualquer um dos dois, distorcendo ao ponto de uma nova agitação para diminuir 
a idade de presunção e criar uma desordem maior do que a que já ocorre em nosso 
sistema penal. 

Proteger a sustentação do limite de 18 anos para a idade mínima para imputa-
bilidade penal não significa fechar os olhos à realidade de violência de nosso país. 
Todavia, esta deve ser ponderada com cuidado, esquivando-se da repostas fáceis, 
que apreciam que uma mera mudança legislativa pode acabar com a dificuldade. 

Segundo Alvarez (1999, p. 81):  

a declaração universal dos direitos Humanos não acabou com as violações e tortura. a 

constituição Federal de 1988 não acabou com a fome e a miséria. novas leis podem ser 

o ponto de partida e a sustentação para ações que mudem a realidade, mas não são su-

ficientes se seus dispositivos não são colocados em prática. o estatuto da criança e do 

adolescente traz disposições suficientes e adequadas para enfrentar a responsabilização 

dos jovens pelos seus atos.  

 

Qualquer legislação será precária se não for apropriada à manutenção de toda 
a população com condições dignas de vida. 

Nos casos em que a legislação de caráter sancionatório for inábil para garantir 
a pacificação de uma sociedade submersa em desigualdades, ainda que não se 
possa conferir meramente à pobreza a causa da violência, a grande desigualdade 
de renda e as condições sociais são seguramente causadoras de atritos, ainda mais 
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em uma sociedade fundamentada na valorização das pessoas por seus padrões 
de convivência. 

 
A INIMPUTABILIDADE PENAL E AS CONTROVéRSIAS SOBRE A IDADE 

 
Atualmente, a violência no Brasil é fato muito corriqueiro, além de sustentar o 

boletim dos meios de comunicação, que periodicamente estimulam debates no 
Congresso Nacional sobre o enrijecimento da legislação penal. A inimputabilidade 
penal é um dos tópicos periódicos. 

Devido à aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado da 
sugestão de Emenda Constitucional nº 20/1999, que indica a redução da idade 
mínima de imputabilidade penal, o assunto voltou à baila. 

Segundo Fausto (2001, p. 95): 

a idade mínima de 18 anos para imputabilidade penal foi disposta pelo código penal, em 
1940 e foi posteriormente incluída na constituição Federal de 1988, no art. 228. a legis-
lação especial que trata da responsabilização dos menores de 18 anos foi substituída em 
1990, sendo revogado o código de menores pelo estatuto da criança e do adolescente. 
 
Portanto, são inúmeras as tentativas de transformação da legislação reali-

zadas por propostas de emenda constitucional, seja na Câmara dos Deputados, 
seja no Senado. Tais propostas continuamente conservadas após revelação das 
Comissões de Constituição e Justiça das Casas, que explicaram a incompatibili-
dade das emendas com o texto constitucional por se referir ao artigo 228 como 
“cláusula pétrea”. 

A consideração de cláusula pétrea está relacionada com a suspensão, por parte 
da Constituição, de emendas constitucionais que objetivem retirar direitos e garan-
tias do texto constitucional. Se considerada a época mínima de responsabilidade 
como uma garantia individual, o dispositivo não pode ser retificado para retirá-la. 

Todavia, no princípio de 2007, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado 
aprovou o parecer do relator, que admitia a tramitação da EC nº 20/1999, que 
representava a proposta de Emenda à Constituição nº 20, de 1999, do senador 
José Roberto Arruda. 

Muito se discute sobre a constitucionalidade da emenda que terá de ser deba-
tida pelo Supremo Tribunal Federal. A questão a ser tratada a seguir é se é possível 
propor a emenda e quais seriam as consequências se viesse a ser consagrada. 

Destarte, se principiará por alguns fundamentos do Direito Penal para atingir 
o surgimento do julgamento de imputabilidade. 

Ainda que a humanidade admita o julgamento de punição desde a Antiguidade, 
localizadas em inúmeras referências em distintos textos religiosos, como a Bíblia 
dos judeus e dos cristãos ou o Alcorão, dos muçulmanos. Assim, o Direito Penal 
surge como conjunto de regras escritas que demarcam os limites do Estado para 
operar na punição do procedimento indesejado dos indivíduos de adiantamento 
contemporâneo. 

No século XVII, na Inglaterra já se sugeriam princípios como o do “devido 
processo legal”. Com a ação iluminista para reprimir os poderes dos monarcas 
apareceu o princípio da legalidade: “de que não há crime se não houver uma lei 
prévia que o defina”. 
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Da referida evolução derivou o conceito de crime como consistindo em fato 
típico, antijurídico e culpável. Ser fato típico expressa que será avaliado como crime 
o comportamento que permanecer descrito de forma exata na lei. Ser antijurídico 
ou ilícito denota que o fato perpetrado deve ser estimado como uma ofensa à lei. 

Segundo Garcia (2002, p. 82):

o código penal prevê situações em que mesmo que o fato seja praticado, há motivos para 
não ser considerado ilícito. são as excludentes de ilicitude: i – estado de necessidade; ii – 
legítima defesa; iii – estrito cumprimento de dever legal e iv – exercício regular de direito. 
nestes casos o fato praticado não é considerado contra a lei e a pessoa que o praticou não 
deverá ser punida. 
 
O derradeiro elemento é a culpabilidade, em outras palavras, a vontade subje-

tiva do autor do fato. Geralmente, é dividida em duas possibilidades: “o dolo, que 
é a vontade deliberada e consciente de praticar o ato e a culpa, que mesmo que 
não tenha sido a intenção, o indivíduo contribui para a ocorrência do fato por 
negligência, imprudência ou imperícia” (GARCIA, 2002, p. 83).

Portanto, para poder se definir que uma pessoa é culpável pelo evento é também 
dizer que ela é imputável. Há fatores que têm a capacidade de desculpar a exis-
tência de circunstâncias em que as pessoas não possam ser avaliadas culpadas pelo 
que inventaram a maior parte dos códigos penais na conjuntura das situações de 
inimputabilidade penal. Uma delas, no Direito brasileiro, é a idade mínima de 18 
anos para ser avaliado penalmente imputável. 

 
A INIMPUTABILIDADE PENAL DO ADOLESCENTE NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 
Segundo os dispositivos da lei e da Constituição são avaliados penalmente 

inimputáveis os menores de 18 anos, permanecendo sujeitos à legislação especial. 
Do século XIX até o presente, se desenvolveu a hipótese de que as crianças até 

uma apropriada idade não têm o desenvolvimento concluído, não tendo a capa-
cidade de lhes ser determinado o mesmo discernimento do adulto. Destarte, os 
jovens necessitariam ter um passado diferenciado e não poderiam estar sujeitos 
a penas criminais se não fossem capazes de avaliar as decorrências de seus atos. 

Segundo Hungria (1947, p. 883): 

para determinar nas situações concretas a ocorrência desta incapacidade, no caso dos 
adultos, é necessário que seja feito um exame por um profissional habilitado, que diag-
nosticará se o autor do ato poderia ser considerado imputável no momento do fato. este 
mesmo procedimento também pode ser utilizado em relação às crianças e adolescentes. 
alguns países fixam idades mínimas, como 6, 7 ou 8 anos a partir da qual este tipo de exa-
me pode ser feito. 
 
Há que se dizer, ainda, que diante da dificuldade de chegar a um fim definitivo 

ou em um exame realizado a posteriori, é possível presumir que, até que seja veri-
ficada a idade, a média da população deve ser inimputável. 

A significação da inimputabilidade no Brasil, no entanto, não separa com-
pletamente a responsabilidade pelo impulso de um crime. Afasta o emprego de 

VADE MECUM FORENSE
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parte dos dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal e da Lei de 
Execuções Penais.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, aproveitando-se da significação de ato 
infracional, como todo comportamento ser considerado crime ou contravenção 
penal, consequentemente, com uma transformação de nomenclatura, sustenta 
o princípio da legalidade e utiliza-se da legislação penal para a significação dos 
tipos. Pode-se ponderar que os dispositivos concernentes às excludentes de anti-
juridicidade tenham a capacidade de ser aproveitados também aos jovens. O resto 
do processo penal é separado, não competindo conceitos como fixação de pena, 
insultuosos e precedentes criminais. 

A adoção do início da legalidade troca a concepção da doutrina da ocorrência 
irregular que, sob o pretexto de uma conjetura de proteção do Estado, trabalhava 
como um tipo penal aberto, em que alguma circunstância apreciada como desigual, 
em que a criança ou adolescente fosse autora ou vítima, consentia com a adoção 
de conceitos coercitivos, até mesmo de recolhimento à declaração educacional, 
sem perímetros no tempo, a não ser a maioridade. Em adequado sentido, asse-
melhando-se à avaliação de garantia do Direito Penal, não nos embasamentos, 
mas na prática.  

O princípio de responsabilização do Estatuto da Criança e do Adolescente tem 
determinadas semelhanças e algumas diferenças em analogia aos Direitos Penal 
e Processual Penal. 

O ECA faz uma distinção etária não presumida na legislação penal, delongando 
o tratamento a ser dado à criança infratora, determinada como pessoa até 12 anos 
incompletos e, ao adolescente infrator, entre 12 e 18 anos. 

A criança, no caso de ato infracional deve ser submetida a avaliações de pro-
teção, avaliações do Conselho Tutelar. 

Segundo Greco Filho (1996, p. 69) “o adolescente pode ser submetido a uma 
medida de proteção ou a uma medida socioeducativa, porém em procedimento 
perante o Poder Judiciário e com amplo direito de defesa”. Neste caso, a significação 
da medida será realizada de acordo com o adolescente, no episódio de perdão ou 
por sentença judicial. 

 
CONCLUSÃO

 
Tratar da maioridade penal é tarefa que exige estudo cuidadoso, desvestido 

do sensacionalismo e do afã emocional gerado por um crime bárbaro, sob pena 
de existir um anacronismo na própria política criminalista, perante invocação da 
pena de morte, de sanções exemplares e do recriminado finalismo intransigente, 
em que a ingênua elucubração psicológica de um delito é passível de penalização. 

É condição basilar obter a compreensão de que as minúcias que motivam 
o instituto da maioridade penal não se consomem na seara jurídica, mas na 
interdisciplinaridade da Psicologia, da Sociologia, da Política e da Economia, o 
que sugere dizer que são fatores endógenos e exógenos concernentes ao ado-
lescente e à sociedade, que necessitam ser instigados para se chegar a uma 
percepção sólida.  

Assim, conhecedor de que a dificuldade gerada pela violência no Brasil é agra-
vada pela delinquência juvenil massificada necessariamente não precisa de novas 
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leis punitivas, mas sim de projetos sociais de educação, lazer, cultura, emprego, 
salários justos, planejamento familiar e muitos outros, fator difícil para qualquer 
cidadão admitir, sem discutir, a aludida redução da maioridade penal.    

Nestes termos, de antemão, não se adverte sobre uma medida extremista, mas 
sugere-se uma medida razoável e necessária diante do cenário atual. Ainda que os 
crimes hediondos perpetrados por menores sejam da ordem de 2%, o Estado deve 
priorizar a ressocialização, não se esquecendo do caráter adequado da punição.   

Quando se pesa a inconsequência muitas vezes presente entre a teoria e a prá-
tica e a obrigação de aprimoramento dos meios de cumprimento da pena, em 
particular o encarceramento, que tem indicado não ser meio apto a “ressocializar”, 
a sociedade solicita, em adequados casos, uma censura mais rigorosa. Nada obs-
tante, cabe primariamente ao Poder Público favorecer políticas para criar vicissi-
tudes preventivas, por intercessão da educação, poupando o ingresso do menor 
no mundo da delinquência.    

Ressalte-se ser mais cômodo para o Estado fazer uma preleção de política cri-
minal do que de justiça social. É a avaliação em torno destes aspectos que indica a 
adoção de medidas socioeducativas de ressocialização, segundo propugnado pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), uma vez que o escopo 
da medida é a possibilidade excessivamente maior de modificabilidade do com-
portamento do adolescente e sua potencialidade para beneficiar-se dos procedi-
mentos pedagógicos em virtude de ainda estar com a personalidade em formação. 
Contudo, permanece a ressalva, em casos extremos, de que é o cometimento de 
crimes hediondos e observado o desenvolvimento psicológico do menor, deter-
minado por laudo pericial próprio, que poderá exigir reprimenda mais severa por 
parte do Estado.  
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A família na cultura da 
violência doméstica

por  FaBíola suCasas

“É necessário enxergar a importância de cuidar de 
toda a dinâmica  das  violências  doméstica  e familiar 
contra a mulher, inclusive da cadeia sucessória, evitan-
do sua transgeracionalidade, o comprometimento do 
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e a 
naturalização da cultura da violência.”
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uando a maioria dos casos de violência de gênero são cometidos por 
pessoas próximas à mulher torna-se imprescindível voltar os olhos 
para todos aqueles que se encontram neste cenário: desde as vítimas 
até os seus filhos e agregados.

Urge destacar os papéis da família e da sociedade para a igualdade de gênero e 
enfrentamento da violência doméstica. No Brasil, é sabido que a família também 
é a dimensão de todo um contexto de preconceito, violação de direitos e morte. 
Praticamente metade dos feminicídios são cometidos por familiares. Somente em 
janeiro deste ano, trinta casos, no mínimo, foram noticiados em todo o país. São 
os de maior repercussão que chamam a atenção pelas suas peculiaridades, como 
a chacina de Campinas, na qual Sidnei Ramos matou a ex-esposa, o filho de oito 
anos e mais dez pessoas no primeiro dia de 2017.

Este é apenas um dos prováveis 210 feminicídios ocorridos no país somente 
nos primeiros trinta dias do ano, se a média estatística do Mapa	da	Violência	–	
Homicídio de Mulheres no Brasil, de sete mortes por dia, for considerada. Agora, 
é preciso dizer que os assassinatos de mulheres não as atinge isoladamente no 
ambiente familiar porque com frequência crianças e adolescentes testemunham 
as violências sofridas por suas mães. No mesmo 1º de janeiro, Jeferson Caetano 
ateou fogo, com galão de gasolina, na companheira durante o réveillon de Con-
tagem (MG), crime testemunhado pelo filho de nove anos. Infelizmente, o grupo 
de meninas e meninos, se não atingidos diretamente, também se tornam alvo 
indireto de cenas de violência que ocorrem regularmente.

Da mesma maneira, é preciso entender como a legislação dispõe das relações 
entre igualdade de gênero, enfrentamento da violência doméstica e ambiente 
familiar. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) dispõe que cabe à família, à 
sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício 
dos direitos das mulheres. Direitos à vida, segurança, saúde, alimentação, edu-
cação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liber-
dade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A lei guarda 
coerência ao prever a ideia da corresponsabilidade, já que a violência de gênero 
tem em sua raiz construções social, histórica e cultural arraigadas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) escolhe o uso do “modelo ecológico” 
para retratar fatores de risco e de proteção à mulher em situação de violência. Este 
modelo apresenta quatro níveis de influência de fatores de risco: i) o individual, 
referente a fatores biológicos e histórico-pessoal; ii) o relacional, que diz respeito 
ao risco resultante de relacionamento com pares, parceiros íntimos e membros 
familiares; iii) o comunitário, nos quais estão contidas relações sociais como as 
escolas, os locais de trabalho e a vizinhança; iv) e o social, que inclui fatores mais 
amplos, que influenciam a violência sexual, a desigualdade de gênero, sistemas de 
crenças religiosas ou culturais, normas sociais e políticas econômicas ou sociais 
que sustentam lacunas e tensões entre grupos de pessoas. 

Se há fatores de risco contidos em cada um dos níveis demonstrados, é natural 
e correto que o enfrentamento da violência contra a mulher deva ter por atores 
aqueles que nele se encontram. Não é à toa que a Lei nº 11.340/2006, ao definir as 
diretrizes das políticas públicas voltadas a combater e prevenir a violência contra a 
mulher (artigo 8º), aponta a necessidade da promoção e realização de campanhas 
educativas voltadas ao público escolar e à sociedade em geral; a difusão da lei e 
dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres; a promoção 

Q
ENFOQUE

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf
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de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à 
dignidade da pessoa com perspectiva de gênero e de raça ou etnia; e, dentre outros, 
a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos 
de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades 
não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erra-
dicação da violências doméstica e familiar contra a mulher.

Como dito, a violência contra a mulher atinge não só aqueles que sofrem suas 
consequências diretas, mas também aqueles que a testemunham, normalmente 
as crianças e adolescentes que são filhos do agressor e da vítima. Há uma frase 
muito comum e que reflete um outro viés em relação ao olhar que deve ser dado 
às violências doméstica e familiar contra a mulher: “Ele é mau marido, mas é bom 
pai”. Será? Uma pergunta que deve ser feita aos familiares de Juliana Kolassa, morta 
a	tiros	pelo	ex-marido	na	cidade	de	Carlos	Gomes	(RS)	–	ela	tinha	uma	filha	de	oito	
anos. Ou àqueles que cuidarão do bebê de onze meses de Valdeane Soares, assassi-
nada a pauladas pelo marido em São Mateus (ES), uma criança que só conhecerá 
a mãe pela memória do irmão, hoje com dez anos.

Segundo	o	balanço	do	Ligue	180	–	2014,	64,5%	da	violência	ocorre	na	presença	
dos filhos; destes, 17,73% sofreram agressões. São também as crianças e adoles-
centes vítimas diretas ou reflexas da violência doméstica. Os efeitos a este grupo 
podem ser mais gravosos do que se imagina, uma vez que são pessoas em desen-
volvimento. É comum que sofram a chamada “revitimização” por serem instadas 
a relatar as situações de violência. Muitas vezes, são “vítimas permanentes” em 
razão de continuarem convivendo com o agressor, mesmo que a relação entre ele e 
a vítima termine. São também alvo da chamada “alienação parental”, em que, inti-
tulando-se as “verdadeiras vítimas”, agressores culpabilizam as mulheres por terem 
acionado a polícia. Por fim, são elas que se encontram em uma posição que facilita 
a repetição daquele padrão de relacionamento, tornando a violência algo natural. 

A Lei nº 8.069/1990 preconiza que a criança e o adolescente gozam de todos os 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas todas 
as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar os desenvolvimentos físico, 
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Além 
disso, dispõe que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos.

É de irrefutável importância, pois, que a criança e o adolescente não sejam 
esquecidos e não tenham seus “direitos roubados”. É necessário enxergar a impor-
tância de cuidar de toda a dinâmica das violências doméstica e familiar contra 
a mulher, inclusive da cadeia sucessória, evitando sua transgeracionalidade, 
o comprometimento do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e a 
naturalização da cultura da violência. 

A igualdade de gênero, a preservação e a garantia dos direitos da mulher são 
bens que podem ser feitos às crianças e aos adolescentes. Afinal, o direito da 
mulher à vida com dignidade não é uma questão ideológica, mas sim uma questão 
de direitos humanos.  

FABíoLA SuCASAS é diretora cultural do movimento do ministério público democrático (mpd) e assessora do 
centro de apoio de tutela coletiva, direitos Humanos e inclusão social do mp paulista.A
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SAIBA MAIS

A
s procurações nas assembleias condominiais sempre 
despertam dúvidas entre os condôminos, daí a neces-
sidade de explanação a respeito dos requisitos necessá-
rios para a sua validade e especificação.

Primeiramente, há que se saber que a convenção condominial 
é o documento que contém as regras disciplinares do condomínio. 
Nela constam vários dispositivos que disciplinarão as assembleias 
ordinárias ou extraordinárias, se haverá um regimento interno ou 
não, entre outras matérias. Trata-se de um documento que prima 
por pacificar a convivência em condomínio, carregando em seu 
bojo os arcabouços jurídico e social necessários à boa convivência.

A convenção deve ser assinada por, pelo menos, dois terços 
dos proprietários e é aplicável entre os condôminos. No entanto, 
para opor-se a terceiros há que se registrar em cartório de títulos e 
documentos.

As procurações podem ser previstas na convenção, e por se tratar 
de tema que suscita dúvidas entre os condôminos, breves linhas 
serão destinadas às procurações e a sua validade nas assembleias.

O Código Civil prevê o uso de procurações em assembleias con-
dominiais, seja para eleições, aprovação de contas, entre outras. É 
permitido qualquer pessoa capaz fazer uso da procuração para ser 
representada e, no caso em questão, não há limitação.

Contudo, a convenção poderá ter restrições que impeçam um 
único condômino apresentar mais de uma procuração, ou proibindo 
que o sindico possa representar outros condôminos em assembleia.

Assim, a convenção pode vir a disciplinar e impor regras para a 
apresentação de procurações, impedindo que as pessoas do corpo 
administrativo possam representar condôminos, ou ainda poderá 
estabelecer uma porcentagem de procurações de acordo com o 
número de condôminos.

Procurações na 
esfera condominial 

e a convenção 
condominial

por  PatríCia lima de souza oliveira reis
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De qualquer forma, há que se prever na convenção a utilização da procuração e 
as restrições que serão impostas, observando-se o objetivo da outorga, os poderes 
conferidos e se será utilizada somente para o ato de votar.

É importante observar o disposto no Código Civil, nos artigos 653 e 654 e os 
parágrafos primeiro e segundo.

Os requisitos indicados no parágrafo primeiro devem ser cabalmente obede-
cidos. São eles: indicação do lugar onde foi passada, a qualificação do outorgante 
e do outorgado, a data e objetivos com a designação dos poderes conferidos.

art. 653. opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu 
nome, praticar atos ou administrar interesses. a procuração é o instrumento do mandato.
art. 654. todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento 
particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante.
§ 1º o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualifi-
cação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a 
extensão dos poderes conferidos.
§ 2º o terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a 
firma reconhecida.

Observe-se que a firma reconhecida somente será exigida se a convenção assim 
mencionar.  Porém, há de se concluir a importância de ter uma convenção con-
dominial que represente as aspirações do condomínio.

Muitas convenções encontram-se obsoletas, porem válidas, pois o Código Civil 
não apresentou a exigência de atualizá-las. Todavia, seria de bom alvitre a análise 
de alguns temas com a finalidade de verificar se há a necessidade de atualização 
em alguns importantes quesitos:

1. se está prevista a fixação do quórum em observância ao artigo 1334, III, do 
Código Civil, com vista ao inciso V do mesmo artigo, considerando-se que o 
regimento interno é um instrumento que trata da vida cotidiana em condomínio 
e, da mesma forma, o quórum especial previsto no artigo 1352 do Código Civil;

2. as regras para a outorga de procuração;
3. a utilização dos meios eletrônicos que darão maior visibilidade e transpa-

rência aos atos praticados pela administração condominial;
4. as previsões insertas nos artigos 1347 e 1348 do Código Civil sobre a direção 

do condomínio e possível atribuição a terceiro na administração;
5. auditoria contratada, haja vista as grandes discordâncias quanto à gestão 

das finanças no condomínio, consoante o artigo 1356 do Código Civil;
6. o sistema de apuração de procedimentos disciplinares ao condômino antis-

social previstos pelo artigo 1337 do Código Civil, entre outros que poderão 
ser viabilizados de acordo com a necessidade de cada condomínio, sempre 
considerando-se a convivência pacífica entre os condôminos.

O que se pode concluir é a importância da convenção como instrumento dis-
ciplinador no convívio condominial, bem como os dispositivos legais insertos no 
Código Civil.  

PAtríCIA LImA DE SouzA oLIvEIrA rEIS é advogada e colaboradora no escritório Bunn, piccollo & Barcelos 
joão advogados associados, em santa catarina, especialista em direito imobiliário e condominial, pós-graduada 
em direito processual civil (novo cpc) e gestora ambiental.A
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EXPRESSÕES LATINAS

Accessorium  
Sequitur Principale

por  viCente de Paulo saraiva

O 
acessório segue o principal. 
Cumpre esclarecer, de início, que, por serem adjetivos, 
tanto accessorium quanto principale foram para o gênero 
neutro, porquanto usados indeterminada e substantiva-

mente, quando então se subentende a palavra “coisa”, equivalendo 
à tradução: “A coisa acessória segue a coisa principal”.

Gaio deu ao brocardo formulação semelhante, no teor e no sen-
tido: ut accessio cedat principali [D. 34, 2, 19, 13] (= que o acessório 
acompanhe o principal).

O	Direito	romano	classificou	as	coisas	assistematicamente	–	
como se pode ver, por exemplo, em Insts. 2, 1/27; Instas. 2, 1/2; D. 
1, 8, 1, 1; R. 19, 1.

No que tange especificamente às coisas acessórias, ou eram partes 
da coisa [principal] (= partes rei), destacáveis ou não desta; ou não 
o eram: como os ornamentos (= ornamenta), quais os quadros nas 
paredes e as bibliotecas; como, ainda, os instrumentos a seu serviço 
(= instrumenta), quais os utensílios de uma casa e os móveis e semo-
ventes (dentre estes os escravos e animais) destinados ao trabalho 
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de uma fazenda, por exemplo. Quando partes rei (= partes da coisa), os negócios 
jurídicos referentes à coisa principal compreendiam necessariamente a acessória, 
visto como esta integrava aquela; no segundo caso, mantendo os instrumentos e 
ornamentos sua individualidade, para seguirem a sorte da coisa principal, mister 
seria declaração expressa a respeito.

Como bens dependentes do principal, os romanos já identificavam tanto os 
frutos	naturais	–	pendentes,	futuros,	percebidos	e	percipiendos,	estantes	ou	con-
sumidos	–,	quanto	os	civis	(loco fructuum	=	no	lugar	dos	frutos)	–	juros	e	outros	
rendimentos; daí, o aforismo que vale como definição: Fructus est quidquid ex re 
nasci et renasci solet (= Fruto é [tudo] aquilo que costuma nascer [= originar-se] e 
renascer [= reproduzir-se] de uma [outra] coisa). 

Reconheciam os romanos, ainda, as benfeitorias (= impensae), que Ulpiano 
classificou como necessárias, úteis e voluptuárias (R. 6, 14/17); igualmente Paulo 
(D. 50, 16, 79).

Como se vê, tais conceitos acham-se assimilados em nossa cultura jurídica 
moderna, tendo o atual Código Civil pátrio efetuado a divisão dos bens recipro-
camente	considerados	–	como	principais	e	acessórios	–,	capitulando-a	nos	arts.	
92/97; não mais consagrou, porém, o presente brocardo latino em dispositivo à 
parte, como ocorria pelo art. 59 do Código anterior, aliás iniciado com a prudente 
ressalva: “Salvo disposição especial em contrário”. O diploma de 2002 especifica, 
como acessórios, os frutos (as utilidades produzidas pela coisa, período após 
período), os produtos (as utilidades que se retiram da coisa, diminuindo-lhe a 
quantidade por não se reproduzirem consecutivamente) e as benfeitorias (obras 
efetuadas pela mão do homem e que podem ser voluptuárias, úteis ou necessá-
rias). Alerta, quanto aos frutos e produtos, poderem ser objeto de negócio jurídico, 
“Apesar de ainda não separados do bem principal” (art. 95), por. exemplo, o direito 
do possuidor de boa-fé aos frutos percebidos (art. 1.214) e aos frutos pendentes (art. 
1.216). Relativamente às benfeitorias, o art. 1.219 assegura ao possuidor, também 
de boa-fé, o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, além do 
direito à retenção pelo valor delas, afora, quanto às voluptuárias, se não lhe forem 
pagas, o direito a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa. E, defi-
nindo expressamente as pertenças como “os bens que, não constituindo partes 
integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformose-
amento de outro” (art. 93), ressalva, de imediato, não as abrangerem os negócios 
jurídicos que dizem respeito ao bem principal, “salvo se o contrário resultar da lei, 
da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso” (art. 94). Pois, como 
bem esclarece Maria Helena Diniz, sobre a regra geral e sua ressalva, “A relação 
de pertencialidade só existe entre coisas e não entre direitos. [...] Se o negócio for 
alusivo apenas ao bem principal, não alcançará as pertenças [...] O piano não é 
pertença do imóvel onde reside o pianista, mas o será de um conservatório [...]” 
(Código Civil Anotado, 8. ed., Saraiva, São Paulo, 2002, p. 103). 

O adágio estabelece, como princípio cardeal, que o titular da coisa principal 
também é o proprietário da acessória: daí, que o credor daquela tem o direito de 
por esta também reclamar. Primeiramente, vejamos os efeitos da obrigação prin-
cipal sobre a acessória : a) a extinção, a ineficácia ou nulidade da obrigação prin-
cipal	–	refletem-se,	em	regra,	na	obrigação	acessória;	ex.:	o	término	da	locação	
implica também a perda para o ex-inquilino de continuar utilizando o aparelho 
telefônico instalado no imóvel; ou ainda: a compra e venda de um bem destes, por 
um menor, anula a hipoteca ajustada sobre aquele; b) a prescrição da obrigação 
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principal	–	implica	a	da	acessória;	ex.:	prescrevem,	após	dois	anos,	as	prestações	
alimentícias (CC, art. 206, § 2º) e o direito à ação a fim de cobrá-las; c) a cessão de 
crédito	–	compreende	também	todos	os	acessórios	(juros,	garantias	reais	ou	não),	
exceto se se tiver disposto diversamente (CC, art. 287); ex.: a cessão de crédito 
hipotecário abrange os juros moratórios do inadimplente, a menos que a exclusão 
destes	haja	sido	explicitamente	consignada	no	título;	d)	a	obrigação	de	dar	–	inclui	
os acessórios, mesmo que não mencionados (mas não as pertenças); ex.: a venda 
de uma gleba com árvores frutíferas abrange também estas e os frutos pendentes, 
salvo título ou circunstâncias em contrário; e) a extinção da obrigação principal 
pela	confusão	–	restabelece	a	obrigação	anterior	com	todos	os	seus	acessórios	
(CC, arts. 381 e 384); ex.: se o testamento for nulo, o falso legatário, antes devedor 
do	espólio,	torna	a	ser	o	mesmo	devedor	que	fora;	f )	a	novação	–	extingue	o	aces-
sório e as garantias do débito primitivo, caso não se preveja sua manutenção em 
favor da nova dívida (CC, art. 364); ex.: celebrando-se novo empréstimo, em substi-
tuição ao anterior, os juros (acessórios), bem como o penhor ou a caução bancária 
(garantias) dados em razão do primeiro empréstimo, deixam de subsistir: assim, 
os juros da dívida antiga deixam de correr e extinguem-se os já vencidos; cessam 
os efeitos da mora, não somente os futuros, como os que já se tiverem verificado; 
e cessam o penhor ou a caução bancária, assim como todo e qualquer privilégio 
da dívida antiga, a menos que essas hipóteses sejam expressamente estipuladas 
no novo contrato, todas ou apenas algumas delas, que devem ser especificadas. 

Previamente, convém fazermos uma resenha sobre as principais hipóteses de 
obrigação	acessória,	que	são,	por	sua	vez:	a)	os	juros	(CC,	arts.	323	e	406/407)	–	
porque dependem do mútuo (obrigação principal), cuja existência presumem (ant. 
CC,	art.	60);	b)	a	fiança	(CC,	arts.	818/826)	–	pois	a	obrigação	do	fiador	cessa	com	o	
cumprimento da obrigação principal, exceto se a fiança for dada a um mútuo em 
favor de um menor, sem ter sido aquele previamente autorizado por quem tem a 
guarda	do	aludido	menor;	c)	os	direitos	reais	de	garantia	(CC,	art.	1.225,	I/X)	–	os	
quais vinculam, diretamente ao poder do credor, certo bem do devedor, a fim de 
assegurar a este a satisfação de seu crédito, se inadimplente aquele; d) a evicção 
(CC,	arts.	447/457)	–	pois	o	resguardo	contra	os	riscos	da	alienação	pressupõe	uma	
compra	e	venda;	e)	os	vícios	redibitórios	(CC,	arts.	441/446)	–	porquanto	a	obri-
gação de responsabilizar-se por eles depende do recebimento de uma coisa em 
contrato comutativo, podendo ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a 
tornem imprópria a seu uso, ou lhe diminuam o valor.

Passemos agora aos efeitos da obrigação acessória sobre a principal: a) a pres-
crição	da	obrigação	acessória	–	não	afeta	a	da	obrigação	principal;	ex.:	embora	
prescrevam em três anos os juros das prestações anuais (CC, art. 206, § 3º, III), só 
prescreve em cinco anos a cobrança do mútuo (CC, art. 206, § 5º, I); b) o agrava-
mento da obrigação acessória estipulada por um devedor solidário  não agravará 
os demais sem o consentimento destes (CC, art. 278); ex.: o aumento do aluguel, 
prometido por apenas um dos inquilinos, só por ele é devido; c) as pertenças na 
obrigação de dar  são excluídas por serem acessórios não integrantes da coisa; ex.: 
na venda de um sítio com residência, não se abrangem os aparelhos de televisão 
nem os de rádio e de telefone que se encontrarem na casa.  

vICENtE DE PAuLo SArAIvA é subprocurador-geral da república (aposentado) e autor da obra “expressões 
Latinas jurídicas e Forenses” (saraiva, 1999, 856 pp.).A
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EXPRESSÕES LATINAS



QUESTÕES DE DIREITO

por  anderson Couto do amaral

A 
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito (CF, art. 5º, XXXV).
Sempre há a possibilidade de realização de exame de 
proficiência para conclusão do ensino médio, o qual é 

aplicável somente aos maiores de 18 anos, conforme previsão do 
inciso II, do art. 38, da Lei nº 9.394/1996. Muito embora haja tal pre-
visão etária, não se pode esquecer de que a Constituição Federal, 
em seu art. 208, V, assegura o acesso à educação e prevê que o dever 
do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um.

Entendemos que a vedação dada ao art. 38 da Lei nº 9.394/1996 
(LDB) deve ser interpretado à luz da capacidade do aluno, sendo 
descabido obstar o acesso aos níveis mais avençados de ensino, 
quando o aluno demonstrar estar habilitado para tanto, como no 
caso em que O TRF da 1ª Região assim decidiu:

Aluno aprovado em 
instituição de ensino 

superior com segundo grau 
incompleto e o princípio da 

proteção integral
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administrativo. mandado de seGurança. ensino superior. matrícuLa. aLuna 
aprovada no vestiBuLar. enquanto nÃo concLuído o ensino mÉdio. possiBiLi-
dade. decLaraçÃo de escoLaridade. decurso do tempo. ÓBices transpostos. 
seGurança concedida. apeLaçÃo. raZões dissociadas da sentença. nÃo conGe-
cimento. sentença conFirmada, no reeXame oBriGatÓrio. 1. não se reconhece de 
apelação cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da sentença, hipótese dos autos, 
em que a apelante apresentou razões referentes ao outro feito. 2. deve ser prestigiada a 
situação do aluno que, antes de concluído o ensino médio, logra aprovação no vestibular, o 
que denota, sem sombra de dúvida, a capacidade intelectual para o ingresso na universida-
de [...] (trF-1 – mas: 4451820124013303, relator: desemBarGador FederaL danieL paes 
riBeiro, data de julgamento 14/07/2014, seXta turma, data de publicação 01/08/2014).

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Precipuamente, vale lembrar que, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.069/1990 
(ECA), considera-se adolescente aquele entre doze e dezoito anos de idade.

O princípio da prioridade absoluta estabelecido pelo art. 227 da Carta Magna, 
com previsão no art. 4º do ECA, estabelece a primazia em favor das crianças e ado-
lescentes em todas as esferas de interesses. Seja no campo judicial, extrajudicial, 
administrativo, social ou familiar, o interesse infantojuvenil deve preponderar. 
Não comporta indagações ou ponderações sobre o interesse a tutelar em primeiro 
lugar, já que a escolha foi realizada pela nação através do legislador constituinte. 

Ressalte-se que a prioridade tem um objetivo bem claro: realizar a proteção 
integral, assegurando a primazia que facilitará a concretização dos direitos fun-
damentais enumerados no art. 227, caput, da Constituição Federal e reiterados no 
caput do artigo 4º do ECA, dentre eles do direito à educação. Tal prioridade deve 
ser assegurada por todos. 

Vale frisar que, nos termos do art. 53, III, do ECA, a criança e o adolescente têm 
direito à educação sendo-lhes assegurado o direito de critérios avaliativos, podendo 
recorrer delas. Ademais, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente 
o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um. (art. 54, V, do ECA).

A Convenção Internacional sobre Direitos da Criança e do Adolescente (ratificada 
pelo Brasil pelo Decreto nº 99.710/1990) adotou a doutrina da proteção integral, 
reconhecendo direitos fundamentais para a infância e a adolescência, incorpo-
rada pelo art. 227 da CF e pela legislação da infância e adolescência. Destacamos 
também o princípio do melhor interesse, orientador tanto para o legislador como 
para o aplicador, determinando a primazia das necessidades da criança e do ado-
lescente como critério de interpretação da lei, deslinde de conflitos, ou mesmo 
para a elaboração de futuras regras.

Assim, na análise do caso concreto, acima de todas as circunstâncias fáticas e 
jurídicas, deve pairar a princípio do melhor interesse como garantidor do respeito 
aos direitos fundamentais titularizados por crianças e jovens.  

No atual estágio dos conhecimentos sobre o Direito é predominante o entendi-
mento de que não há sociedade sem direito: ubi societas ibi jus. A tarefa da ordem 
jurídica é exatamente a de harmonizar as relações sociais intersubjetivas, a fim de 
ensejar a máxima realização dos valores humanos com o mínimo de sacrifício e 
desgaste. O critério que deve orientar essa coordenação ou harmonização é critério 

QUESTÕES DE DIREITO
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do justo e do equitativo, de acordo com a convicção prevalente em determinados 
momento e lugar. 

Por isso, pelo aspecto sociológico, o Direito é geralmente apresentado como 
uma	das	formas	–	sem	dúvida,	a	mais	importante	e	eficaz	dos	tempos	modernos	
–	do	chamado	controle	social,	entendido	como	o	conjunto	de	instrumentos	de	
que a sociedade dispõe na sua tendência à imposição dos modelos culturais, dos 
ideais coletivos e dos valores que persegue, para a superação das antinomias, das 
tensões e dos conflitos que lhe são próprios.

A relação entre a sociedade e o Direito apresenta um duplo sentido de adap-
tação. De um lado, o ordenamento jurídico é elaborado como processo de adap-
tação social e, para isto, deve ajustar-se às condições do meio. De outro, o Direito 
estabelecido cria a necessidade de o povo adaptar o seu comportamento aos novos 
padrões de convivência. A vida em sociedade pressupõe organização e implica a 
existência do Direito. 

A sociedade cria o Direito no propósito de formular as bases da justiça e da 
segurança. Com este processo, as ações sociais ganham estabilidade. A vida social 
torna-se viável. O Direito, porém, não é uma força que gera, unilateralmente, o 
bem-estar social. Os valores espirituais que o Direito apresenta não são inventos 
do legislador. Por definição, o Direito deve ser uma expressão da vontade social 
e, assim, a legislação deve apenas assimilar os valores positivos que a sociedade 
estima e vivencia. 

As necessidades de paz, ordem e bem comum levam a sociedade à criação de 
um organismo responsável pela instrumentalização e ainda pela regência desses 
valores. Ao Direito é conferida esta importante missão. A sua faixa ontológica 
localiza-se no mundo da cultura, pois representa elaboração humana. O Direito 
não corresponde às necessidades individuais, mas a uma carência da coletivi-
dade. A sua existência exige uma equação social. Só se tem direito relativamente a 
alguém. O homem que vive fora da sociedade vive fora do império das leis. Sozinho, 
o homem não possui direitos nem deveres. 

As instituições jurídicas são inventos humanos que sofrem variações no tempo 
e no espaço. Como processo de adaptação social, o Direito deve estar sempre se 
refazendo, em face da mobilização social. As necessidades de ordem, paz, segu-
rança jurídica e justiça que o Direito visa atender exigem procedimentos sempre 
novos. Se o Direito envelhecer, deixa de ser um processo de adaptação, pois passa 
a não exercer a função para a qual foi criado. Não basta, portanto, o ser do Direito 
na sociedade, já que é indispensável o ser atuante, o ser atualizado. Os processos 
de adaptação devem se renovar, pois somente assim o Direito será um instrumento 
eficaz na garantia do equilíbrio e da harmonia social.

Velho e nobre ideal humanístico, a total igualdade dos componentes de uma 
sociedade ou de um grupo não passou, até aqui, de um generoso projeto, realizado 
apenas parcialmente nas conquistas liberais de uma igualdade social dos sexos 
ou de uma igualdade formal de todos perante a lei. Todas as sociedades até hoje 
conhecidas e estudadas apresentam o fenômeno eminentemente político da hie-
rarquia. Todas elas estão internamente divididas em estratos. Estratificação social, 
segundo a definição de Fairchild, significa “a disposição dos elementos sociais em 
camadas situadas em diferentes planos”.

O respeito aos direitos humanos fundamentais, principalmente por parte das 
autoridades públicas, é pilastra-mestra na construção de um verdadeiro Estado 
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Democrático de Direito. Como bem salientou o ministro Marco Aurélio, em decisão 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal: 

reafirma-se a crença no direito; reafirma-se o entendimento de que, sendo uma ciência, o 
meio justifica o fim, mas não este aquele, advindo a almejada segurança jurídica da obser-
vância do ordenamento normativo. o combate ao crime não pode ocorrer com atropelo 
da ordem jurídica nacional, sob pena de vir a grassar regime totalitário, com prejuízo para 
toda a sociedade (Hc nº 74.639-rj, dj 31.10.96). 

A previsão dos direitos humanos fundamentais direciona-se basicamente para 
a proteção da dignidade humana, em seu sentido mais amplo.

O que não admitimos é a desigualdade no ponto de partida, que assegura tudo 
a alguns, desde a melhor condição econômica até o melhor preparo intelectual, 
negando tudo a outros, mantendo alguns em situação de privilégio, mesmo que 
sejam socialmente inúteis ou negativos. A igualdade de possibilidades não se 
baseia, portanto, em critério artificial, admitindo realisticamente que há desigual-
dades entre os homens, mas exigindo que também as desigualdades sociais não 
decorram de fatores artificiais. 

TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

O art. 300 do CPC/2015 dispõe que a tutela de urgência será concedida quando 
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 
ou de risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao perigo na demora, a não concessão de medida pleiteada no dado 
momento processual ocasionará grave prejuízo ao aluno, consistente no fato de 
não poder se matricular na instituição de ensino superior.

Assim, presentes os requisitos legais da fumaça do bom direito e do perigo na 
demora, não resta ao aluno outra alternativa a não ser recorrer ao Judiciário, por 
meio da referida medida, a fim de ver liminarmente assegurada a possibilidade de 
determinar que a instituição que estiver retendo o aluno no ensino médio realize a 
prova de proficiência, e, em caso de aprovação, a obtenção do certificado de con-
clusão do ensino médio ou documento equivalente que permita a sua matrícula no 
ensino superior, por ser medida de mais cristalina justiça, pelos fatos e fundamentos 
supracitados, pois caso não obtenha a presente tutela provisória irá perder a vaga.

Concluímos com a menção do art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente:

art. 3º a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvi-
mento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.  

ANDErSoN Couto Do AmArAL é advogado, assessor jurídico do sindicato dos técnicos e auxiliares em saúde 
Bucal do amapá, membro do escritório amaraL & coLares advoGados, ex-procurador do cro/ap, membro 
do tribunal de Ética e disciplina da ordem dos advogados do Brasil (ap). membro da comissão de advogados 
civilistas da oaB/ap. pós-Graduado em direito público. ex-professor de Ética do curso de odontologia da Facul-
dade immes. professor convidado de Ética odontológica dos cursos de pós-graduação da associação Brasileira de 

odontologia – seção do amapá, ganhador da menção honrosa do prêmio Conciliar é Legal do conselho nacional de justiça. 
autor colaborador do Jornal Jurid; do JusBrasil, e da Editora Consulex.
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PRÁTICA DE PROCESSO

Assédio processual

por  aldêmio ogliari

O 
procedimento é a sequência lógica e cronológica do 
encadeamento processual visando à obtenção da 
prestação jurisdicional, que ponha fim ao litígio. Con-
tudo, nem sempre é possível que se tenha a concreti-

zação da justiça em tempo razoável. Um dos fatores que implica 
a morosidade da justiça é o retardamento processual ocasionado 
por uma ou todas as partes no andamento processual.

Vejamos a hipótese do assédio processual, o qual representa a 
prática de atos processuais cujo objetivo é o retardamento ou a pro-
crastinação do andamento processual. O objetivo do responsável 
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pelo assédio é o prejuízo moral ou patrimonial da parte contrária, evitando, assim, 
o pronunciamento judicial, confundindo o órgão jurisdicional ou impedindo o 
cumprimento ou a satisfação do direito reconhecido judicialmente.

Os elementos do assédio processual são: (a) a gravidade das atitudes praticadas 
pelo litigante no curso da demanda; (b) a representação do assédio pela prática 
de atos processuais; (c) o objetivo da parte de evitar que se tenha a plenitude da 
prestação jurisdicional, seja com a prolação da sentença ou com o efetivo cum-
primento da obrigação ou a satisfação do direito reconhecido; (d) a duração irra-
cional do andamento processual, que gere graves repercussões na órbita moral ou 
patrimonial da outra parte, vitima do assédio.

O jurista Mauro Vasni Paroski (2008) ensina que o assédio processual é uma 
espécie do assédio moral, sendo este o gênero. Contudo, em vez de dizer respeito 
à relação jurídica material, como ocorre no segundo, interage-se com a relação 
de direito processual. O autor pondera, ainda, que o instituto do assédio proces-
sual não deve ser visto como se fosse um desdobramento da litigância de má-fé 
ou do ato atentatório à dignidade da justiça. Existem, assim, diferenças não só na 
intensidade do fenômeno como também nas vítimas. No assédio processual, ao 
contrário da litigância de má-fé, o assediador pratica atos reiterados, prejudicando 
não só a parte contrária, mas também o próprio Estado.

Podem ser citados como exemplos de assédio processual: a) recursos com 
manifesto objetivo protelatório; b) requerimentos reiterados de provas desneces-
sárias; c) recusa quanto à citação; d) não cumprimento de acordos ou da sentença.

Em caráter excepcional, Mauro Schiavi (2016) leciona que o magistrado também 
pode ser visto como assediador em relação a um dos litigantes ou ambos, ao 
afirmar que: 

tentativas abusivas e reiteradas de conciliação pelo juiz, exemplificativamente, com os 
seguintes argumentos: o processo vai demorar demais; há chances de o reclamante não 
receber nada; a condenação vai quebrar a empresa etc., visando a minar a resistência das 
partes e obrigá-la a aceitara conciliação contra a vontade.

Em reforço ao instituto em análise, do assédio processual, mais recentemente 
passou a constar no art. 165, § 2º, do Código de Processo Civil que:

o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior 
entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qual-
quer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.  

rEFErÊNCIAS

parosKi, mauro vasni. Reflexões sobre a morosidade e o assédio processual na Justiça do Trabalho. 
revista Ltr, são paulo, v. 72, n. 01, p. 33-43, jan. 2008.

scHiavi, mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho, 10. ed. são paulo: Ltr, 2016.
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A 
Secretaria de Jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça divulgou, no último dia 10 de julho, quatro novos 
temas na mais recente edição do projeto Pesquisa Pron-
ta (Disponível em: http://www.conjur.com.br/2017-

jul-10/conversao-flagrante-preventiva-dispensa-representacao
-mp). Em um deles, afirma-se que a decisão do juiz que converte a 
prisão em flagrante em prisão preventiva dispensa o prévio requeri-
mento do Ministério Público ou da autoridade policial. 

A conversão, 
de ofício, da prisão em 

flagrante em prisão 
preventiva é possível?

por  rômulo de andrade moreira 

“Não há surpresas no front jurídico brasileiro. Se-
ria estranho o contrário, ou seja, o Superior Tribu-
nal de Justiça entender que o juiz não poderia con-
verter a prisão em flagrante em prisão preventiva 
de ofício. Mas, então, já seria exigirmos muito!”
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Vejamos, então, o absurdo da tese.
O art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal, dispõe, rigorosamente, em sen-

tido contrário ao afirmar “que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de 
ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, 
por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério 
Público”. Seria preciso uma redação mais clara? 

Por óbvio, as medidas cautelares (e, com muito mais razão, uma prisão preven-
tiva) só poderão ser decretadas de ofício pelo juiz durante a fase processual (o que 
já	é	de	se	lamentar,	inclusive	–	não	deveria	nem	ser	o	caso	também).	No	curso	de	
uma investigação criminal (que é o caso ocorrente quando estamos diante de uma 
prisão	em	flagrante	–	de	natureza	meramente	pré-cautelar),	a	decretação	de	qualquer	
medida cautelar somente poderá ser decretada quando o juiz for instado a fazê-lo, 
seja pelo Ministério Público, seja pela Polícia. Nesse sentido, a exigência é imposta 
pela lei processual penal expressamente, não havendo margem para dúvida alguma. 

Aliás, o impedimento decorre muito menos da lei, e muito mais do sistema 
acusatório da própria Constituição Federal que o adotou.

Se já é sempre inoportuno deferir ao juiz a iniciativa de medidas persecutórias 
durante a instrução criminal, imagine-se na fase de investigação criminal! O caso 
torna-se mais grave e o erro mais grosseiro.

É absolutamente desaconselhável permitir-se ao juiz a possibilidade de, ex 
officio, ainda que em Juízo, decidir acerca de uma medida cautelar de natureza 
criminal (restritiva de direitos, privativa de liberdade etc.). Admitir-se o contrário 
é sucumbir aos velhos paradigmas do sistema inquisitivo.

Portanto, essa posição do Superior Tribunal de Justiça demonstra um total 
desconhecimento e um perverso distanciamento dos postulados do sistema acu-
satório, que não se coadunam com a determinação pessoal, direta e de ofício de 
nenhuma das medidas cautelares.

Com efeito, “este sistema se va imponiendo en la mayoría de los sistemas pro-
cesales. En la práctica, ha demonstrado ser mucho más eficaz, tanto para profun-
dizar la investigación como para preservar las garantías procesales”, como bem 
acentua Alberto Binder (Iniciación al Proceso Penal Acusatório, Buenos Aires: 
Campomanes Libros, 2000, p. 43).

Nele, estão perfeitamente definidas as funções de acusar, de defender e a de 
julgar, sendo vedado ao juiz proceder como órgão persecutório (e, sobretudo, na 
gestão da prova), decretando aqui e acolá prisão preventiva, já que está proibido 
“al órgano decisor realizar las funciones de la parte acusadora” (SENDRA, Gimeno. 
Derecho Procesal, Valencia: Tirant lo Blanch, 1987, p. 64).

Um dos argumentos mais utilizados para contrariar a afirmação anterior é a 
decantada busca da verdade real, verdadeiro dogma do processo penal medievo 
e “católico”. A “verdade” a ser buscada é aquela processualmente possível, dentro 
dos limites impostos pelo sistema e pelo ordenamento jurídico. Não se pode, por 
conta de uma busca de algo inatingível (a verdade) permitir que o juiz saia de sua 
posição	“supra	partes”	(ou	para	além	dos	interesses	das	partes	–	como	bem	pre-
fere	o	mestre	Jacinto	Coutinho),	a	fim	de	(ele	próprio	e	de	ofício	–	como	se	de	um	
deus	tratasse-se	–	já	que	onisciente	e	onipotente),	avaliar	necessária,	adequada	e	
proporcional (em sentido estrito) a prisão preventiva.

A propósito, sobre a tal verdade material, ensina Ferrajoli (FERRAJOLI, Luigi. 
Derecho y Razón, 3. ed., Madrid: Editorial Trotta, 1998, pp. 44-45 e 604), ser aquela:
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[…] carente de limites y de confines legales, alcanzable con cualquier medio más allá de 

rígidas reglas procedimentales. es evidente que esta pretendida ´verdad sustancial´, al ser 

perseguida fuera de reglas y controles y, sobre todo, de una exacta predeterminación em-

pírica de las hipótesis de indagación, degenera en juicio de valor, ampliamente arbitrario 

de hecho, así como que el cognoscitivismo ético sobre el que se basea el sustancialismo 

penal resulta inevitablemente solidario con una concepción autoritaria e irracionalista del 

proceso penal. 

Para Ferrajoli, contrariamente, a verdade formal ou processual é alcançada:

[…] mediante el respeto a reglas precisas y relativa a los solos hechos y circunstancias 

perfilados como penalmente relevantes. esta verdad no pretende ser la verdad; no es ob-

tenible mediante indagaciones inquisitivas ajenas al objeto procesal; está condicionada en 

sí misma por el respeto a los procedimientos y las garantías de la defensa. es, en suma, una 

verdad más controlada en cuanto al método de adquisición pero más reducida en cuanto 

al contenido informativo de cualquier hipotética ´verdad sustancial´. 

Vê-se, portanto, que se permitiu um desaconselhável “agir de ofício” pelo juiz. 
Não é possível adotar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, agora sufra-
gado, em um sistema jurídico de modelo acusatório, pois, como já afirmado acima, 
lembra o sistema inquisitivo caracterizado por: 

[...] una confianza tendencialmente ilimitada en la bondad del poder y en su capacidad de 

alcanzar la verdad”, ou seja, este sistema “confía no sólo la verdad sino también la tutela del 

inocente a las presuntas virtudes del poder que juzga” (FerrajoLi, 1998, p. 604). 

Há, efetivamente, uma mácula séria aos postulados do sistema acusatório. Com 
inteira razão, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho afirma que: 

a questão é tentar quase o impossível: compatibilizar a constituição da república, que 

impõe um sistema acusatório, com o direito processual penal brasileiro atual e sua maior 

referência legislativa, o cpp de 41, cópia malfeita do Codice Rocco de 30, da itália, mar-

cado pelo princípio inquisitivo nas duas fases da persecutio criminis, logo, um processo 

penal regido pelo sistema inquisitório [...] Lá, como é do conhecimento geral, ninguém 

duvida que o advogado de mussolini, vincenzo manzini, camicia nera desde sempre, foi 

quem escreveu o projeto do Codice com a cara do regime. (O Núcleo do Problema no Sis-

tema Processual Penal Brasileiro, Boletim do instituto Brasileiro de ciências criminais, n. 

175, junho/2007, p. 11).

De toda maneira, não há surpresas no front jurídico brasileiro. Seria estranho o 
contrário, ou seja, o Superior Tribunal de Justiça entender que o juiz não poderia 
converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Mas, então, já seria 
exigirmos muito!  
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ESPAÇO ABERTO

A
pós o susto provocado na sociedade pelo jogo Baleia 
Azul, uma nova moda toma conta da internet na China, 
o bordado humano. 
Em matéria1 veiculada pelo site da rede britânica BBC (Dis-

ponível em: http://www.bbc.com/news/world-asia-china-40382127), 
o denominado human embroidery (bordado humano), está moti-
vando diversos jovens a se automutilarem. Esta nova onda aparente-
mente é inspirada em um “mangá” (história em quadrinhos) japonês 
conhecido como Tokyo Ghoul.

Nesses quadrinhos, um de seus personagens, denominado Juzo 
Suzuya, faz desenhos no próprio corpo e, depois, costura a própria 
pele fazendo bordados sobre os desenhos, usando agulha com linha 
vermelha. A personagem justifica que é um tipo de modificação cor-
poral, como se fosse uma tatuagem, inspirando comportamentos 
que copiam essa mutilação.

O mangá é tão violento que foi proibido na China, pois, além 
do bordado, entre outras aberrações, apresenta criaturas canibais, 

Bordado humano: 
a nova moda pela internet de 

automutilação que pode matar

por  luiz augusto Filizzola d’urso
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consumindo carne humana. Apesar da proibição, esses quadrinhos são bastante 
populares entre os adolescentes chineses e circulam de maneira clandestina no país.

O grande problema é que seguindo tais exemplos jovens passaram a criar desa-
fios entre si, praticando essas costuras na pele, fotografando-as e divulgando as 
imagens das mutilações pelas redes sociais (Sina Weibo), o que está colocando as 
famílias em alerta, pois vários jovens já fizeram bordados nos braços, pernas, mãos 
e lábios, com fios de várias cores.

Essa conduta pode levar o indivíduo à morte, pois ao realizar bordados em seu 
corpo, sem qualquer esterilização, a pele inflama e pode infeccionar, com alto risco 
de septicemia e, consequentemente, de morte.

Uma das justificativas para essa nova moda na China é a popularidade alcan-
çada pelo jogo Baleia Azul entre os jovens. Um chinês que publicava imagens e 
comentários incentivando jovens a participar desse jogo já teve a prisão decretada 
por lá. No Brasil, tivemos recentemente a realização da operação Aquarius, que 
também levou criminosos, curadores do jogo Baleia Azul, à prisão.

A matéria da BBC registra um dado alarmante, pois, após a divulgação da notícia 
e das imagens do bordado humano, cerca de 40 mil pessoas comentaram sobre o 
tema nas redes sociais na Ásia.

Diante dessa realidade, um importante alerta deve ser feito antes que essa nova 
onda chegue ao Brasil, advertindo aos pais para prevenir seus filhos, pois, como 
verificado no caso do jogo Baleia Azul, esses desafios rapidamente se disseminam 
pela internet mundial, vitimando muitos adolescentes.

O tema “bordado humano” novamente traz a discussão jurídica da falta da cri-
minalização do induzimento à autolesão corporal. Infelizmente, no Brasil, induzir 
alguém a se automutilar não é crime, pois o nosso Código Penal não prevê essa 
conduta. Por conta disso, já fizemos tal proposta quando da popularização do jogo 
Baleia Azul em nosso país.

É urgente o aperfeiçoamento do nosso Código Penal para estabelecer, expres-
samente, a criminalização da conduta de induzir outrem a se autolesionar, esta-
belecendo a respectiva punição, lembrando que na maioria dos casos as vítimas 
são crianças e adolescentes. 

É sabido que os jovens atravessam fases de descobertas e de autoafirmação, o 
que os torna vulneráveis e possíveis vítimas desses jogos e desafios, com absoluta 
impunidade para o desafiante criminoso, que os induz. 

Portanto, se verifica, mais uma vez, a necessidade de adequação das leis a essas 
novidades criminosas que a internet traz para dentro dos lares, reclamando a atu-
ação do Legislativo para suprir essa lacuna. 

Resta, assim, o importante alerta a ser transmitido às crianças e adolescentes, 
para que se afastem desses jogos e desafios, os quais se prestam a satisfazer o prazer 
de pessoas perversas, que buscam impingir sofrimento a outrem.  

NotA

1 http://www.bbc.com/news/world-asia-china-40382127

LuIz AuguSto FILIzzoLA D’urSo é advogado criminalista, pós-Graduado pela universidade de castilla-La mancha 
(espanha), membro do Grupo de estudos de direito digital e compliance da Fiesp, membro efetivo da comissão 
especial de direito digital e compliance da oaB/sp, webdesigner, auditor no tribunal de justiça desportiva (tjd) 
na Federação paulista de Futebol (FpF) e integra o escritório de advocacia D’Urso e Borges Advogados Associados.A
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