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TECNOLOGIA X JUDICIÁRIO: OS “SMART CONTRACTS”  

 

Alexandre Assaf Filho - Advogado e Consultor. Pós-Graduado em Direito Societário 
pelo Instituto Insper (SP), com Especialização em Direito Processual Civil pela 
Fundação Armando Álvares Penteado - FAAP (Lato Sensu). Atua nas áreas de Direito 
Empresarial, Societário, Direito Bancário e Recuperação Judicial. Autor de diversos 
trabalhos científicos publicados na área. 

1. INTRODUÇÃO 

 

A tradição inerente à atividade do Poder Judiciário não pode torna-las estagnadas no tempo, 

porquanto, deve evoluir de acordo com as transformações e complexidades ocorridas no âmbito da sociedade. 

O processo civil contemporâneo, que prima por resultados, não pode ser mais taxado de moroso e 

ineficiente. 

O avanço tecnológico é inexorável e seus benefícios incontestáveis. O legislador e o ordenamento 

jurídico devem acompanhar e absorver essas mudanças. 

Isso exige o esforço e o compromisso com uma permanente atualização e aperfeiçoamento, sob pena 

das instituições ficarem desconexas com a realidade, deixando de oferecer à sociedade a tutela que ela espera 

e merece. 

De fato, como veremos os contratos inteligentes não pode ser tolhidos, sendo válidos e eficazes, 

porquanto submetidos às regras do direito contratual. 

As peculiaridades desta nova modalidade contratual (segurança, autonomia, rapidez, fiabilidade, 

precisão, transparência e redução de custos) servem de parâmetro para o aperfeiçoamento da tutela 

satisfativa pelo judiciário, bem como, a necessidade da reciclagem profissional dos advogados, prestigiando-

se a liberdade de iniciativa e a autonomia privada dos particulares, enquanto geradores de riqueza. 

 

2. CONCEITO DE CONTRATO 

O vigente Código Civil não trouxe uma conceituação de contrato. 

É antes de tudo, um negócio jurídico, um instrumento originário da livre vontade das pessoas, como 

forma de incrementar o desenvolvimento dos negócios, da acumulação e circulação de riquezas, e do 

progresso econômico. 
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Assim sendo, para a compreensão do contrato, enquanto espécie de negócio jurídico é fundamental 

o estudo estrutural do negócio jurídico, mormente os planos da existência, da validade e da eficácia, objeto 

de estudo dos próximos tópicos. 

 

3. PRESSUPOSTOS DO CONTRATO 

3.1 Plano da existência 

São os elementos mínimos que garantem o pressuposto fático do negócio. 

Neste contexto, destacam-se os seguintes elementos: a) partes; b) objeto; c) forma; d) vontade. 

No plano da existência não se avalia a invalidade ou eficácia desse fato jurídico, só se cogita a presença 

dos fatores existenciais mínimos. 

 

3.2 Plano da validade 

Superado o plano da existência, exige-se uma qualificação jurídica, ou seja, não basta apenas à 

manifestação de vontade, ela precisa ser livre, sem vícios, as partes ou agentes deverão ser capazes, bem 

como o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável e a forma deverá ser prescrita ou não 

defesa em lei (artigo 14 do Código Civil). 

 

3.3 Plano da eficácia 

Comprovado a existência fática do negócio e sua qualificação jurídica, cuida-se agora de verificar o 

momento da produção de seus efeitos jurídicos. São fatores de sua eficácia: a) condição; b) termo; c) encargo. 

 

4. FUNDAMENTOS PRINCIPIOLÓGICOS 

4.1 Princípio da autonomia da vontade e da livre iniciativa 

É um dos pilares do direito privado. Em uma breve síntese, pode ser definido como a relação contratual 

oriunda da vontade das partes, e não da Lei, como fonte de legitimação jurídica. 

Neste contexto leciona o professor Sílvio Rodrigues [1]: 

“O princípio da força vinculante das convenções consagra a ideia de que o contrato, uma vez obedecidos os 

requisitos legais, se torna obrigatório entre as partes, que deles não podem se desligar, senão por outra avença, 

em tal sentido. Isto é, o contrato vai constituir uma espécie de lei privada entre as partes, adquirindo força 

vinculante igual a do crédito legislativo, pois vem munido de uma sanção que decorre da norma legal, representada 

pela possibilidade de execução patrimonial do devedor. Pacta Sunt Servanda!” 

http://www.megajuridico.com
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Dissertando sobre os efeitos da manifestação de vontade, Orlando Gomes [2] é categórico: 

“O principal efeito do contrato é criar um vínculo jurídico entre as partes. Fonte de obrigações é tamanha a força 

vinculante do contrato que se traduz, enfaticamente, dizendo-se que tem força de lei entre as partes. O contrato 

deve ser executado tal como se suas cláusulas fossem disposições legais para os que o estipularam. Quem assume 

obrigação contratual tem de honrar a palavra empenhada e se conduzir pelo modo a que se comprometeu” 

O contrato firmado entre as partes consubstancia-se em um ato jurídico perfeito, devendo o mesmo 

ser rigorosamente cumprido, face à força vinculante dos contratos. 

Uma vez delineado validamente o conteúdo, definidos os direitos e deveres dos pactuantes, assume 

o contrato uma carga imperativa, vinculando as partes às cláusulas que ajustaram (pacta sunt servanda). 

Todavia, o principal fundamento de validade dos contratos inteligentes encontra guarida no direito 

constitucional da livre iniciativa, ora consagrada nos artigos 10, inciso IV e 5º, inciso XIII, em conjunto com o 

parágrafo único do art. 170. 

E, o artigo 2º, inciso V, Lei 12.965/2014, que trata do Marco Civil da Internet [3]: 

“Art. 2º A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem 

como: 

V – a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor;” 

 

Neste contexto, de forma mais específica ao nosso tema, à referida Lei também consagra a liberdade 

de modelo de negócios promovida na internet, tendo como objetivo a promoção da inovação e do fomento à 

ampla difusão de novas tecnologias e novos modelos de acesso, in verbis: 

“Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: 

VIII – liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais 

princípios estabelecidos nesta Lei” 

“Art. 4º A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: 

III – da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso” 

 

Dessa forma, a criação e desenvolvimento de um novo modelo de negócio não podem estar 

condicionados a uma regulamentação estatal prévia da sua atividade, cujo respaldo encontra-se na livre 

iniciativa, consagrada pela Carta Magna. 

A Constituição Federal da República tem como norte a dignidade e a liberdade humana, com adoção 

ao sistema capitalista como orientador da ordem econômica, incorporando como um dos seus fundamentos 

o princípio da livre iniciativa. 
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5. CONTRATOS ELETRÔNICOS 

 

O contrato eletrônico, conforme leciona o Professor Fabio Ulhoa [4]: 

“É celebrado por meio de transmissão eletrônica de dados. A manifestação de vontades dos contratantes (oferta 

e aceitação) não se veicula nem oralmente, nem por documento escrito, mas pelo registro em meio virtual (isto é 

despapelizado)” 

 

Há, portanto, nos atos contratuais dois diferentes suportes, como nos ensina o eminente Professor 

[5]: 

“O papel, no qual se lançam as assinaturas de punho dos contratantes (contrato-p), e o registro eletrônico, em 

que as partes manifestam suas vontades convergentes através de transmissão e recepção eletrônica de dados 

(contrato-e)” 

 

Em face das peculiaridades próprias, o contrato eletrônico suscita algumas indagações jurídicas, no 

que tange a segurança e idoneidade da transação. 

Como forma de garantir à lisura dos pactos virtuais a tecnologia de processamento de dados 

desenvolveu instrumentos de segurança que atestam a identidade do emitente e do receptor das informações 

e mensagens digitalizadas como a criptografia e a assinatura digital, na qual discorremos no próximo tópico. 

Por sua vez, em face desta nova realidade, a Doutrina desenvolveu o princípio da equivalência 

funcional, podendo assim ser conceituado: 

“Pelo princípio da equivalência funcional, afirma-se que o suporte eletrônico cumpre as mesmas funções que o 

papel. Aceita essa premissa, não há razões para se considerar inválido ou ineficaz o contrato tã-só pela 

circunstância de ter sido registrado em meio magnético” [6] 

O conceito foi formulado e consolidado pela Comissão de Direito Comercial Internacional da ONU, na 

elaboração da Lei Modelo sobre comércio Eletrônico, aprovada em 1996, por sua Assembleia Geral, cuja 

adoção é recomendada a todos os países-membros. [7] 

Em resumo, o contrato na forma digital representa a mudança de sua forma física, de átomos para 

bytes, de forma que o documento eletrônico se configuraria como espécie do gênero documento. 

Contudo, para sua validade é necessário o uso da tecnologia do processamento de dados, objeto do 

próximo tópico. 
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6. A ASSINATURA ELETRÔNICA COMO REQUISITO ESSENCIAL NOS DOCUMENTOS VIRTUAIS (MEDIDA 

PROVISÓRIA 2.200/02) 

Primeiramente, analisaremos o conceito de criptografia de chave pública, cuja tecnologia é 

empregada nas assinaturas digitais. 

A criptografia é uma ciência da informática, que tem como função transformar uma informação 

inteligível em código secreto e vice-versa, o que elevaria o procedimento de segurança na proteção de 

informações. 

Em outras palavras, a criptografia funciona como códigos: sem ela, um criminoso poderia interceptar 

a sua senha de e-mail durante o login. Com a criptografia, caso ele intercepte seu acesso, mas não tenha a 

chave correta, verá apenas uma lista desordenada e aparentemente confusa de caracteres, impossibilitando 

o acesso aos dados da vítima. 

No contexto dos contratos eletrônico, a criptografia tem a função de garantir a integridade da 

assinatura digital, bem como, o sigilo das informações ali contidas. 

As dificuldades enfrentadas na autenticação de documentos eletrônicos, conforme observa a 

professora Antonia Klee: 

“Surgiu com as novas mídias, principalmente as eletrônicas e digitais, foi a dificuldade de colocar sobre os 

documentos eletrônicos a subscrição (assinatura) exigida pelo nosso sistema legal para a existência do formulário 

(pelo menos se a assinatura é ligada ao movimento da mão feita com a caneta sobre o papel). Foi aí que se 

desenvolveu a técnica da assinatura digital. Quando se almeja a celebração de um contrato por computador, um 

dos requisitos relevantes é certificar-se de que a pessoa que está do outro lado é realmente quem diz ser para 

que se possa alcançar uma efetiva eficácia probatória do contrato digital”[8] 

 

Ademais, cumpre dizer que o artigo 219 do Código Civil, ao tratar de negócios jurídicos celebrados 

pela assinatura de documento como manifestação de vontade, dispõe que as “declarações constantes de 

documentos assinados presumem-se verdadeiros em relação aos signatários”. Não diz signatários de próprio 

punho. 

De modo a acompanhar essa evolução na esfera contratual foi editada em 24/08/2001, a Medida 

Provisória n. 2.200/01 [9] destinada a instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas – ICP – Brasil. 

Seguem abaixo os seus principias dispositivos, atinentes ao tema: 

“Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a 

integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações 

habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

Art. 6º Às AC, entidades credenciadas a emitir certificados digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao 

respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como colocar à 

disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras informações pertinentes e manter registro de 

suas operações. 

http://www.megajuridico.com
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Parágrafo único. O par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e sua chave privada de 

assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento. 

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos 

de que trata esta Medida Provisória. 

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de 

certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 

131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 – Código Civil. 

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e 

integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-

Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” 

 

É, em resumo, um sistema de validação oficial de certificação de assinaturas digitais, empregado em 

qualquer lugar e/ou contexto em que o comércio eletrônico esteja minimamente estabelecido. 

A assinatura digital pode ser compreendida como: 

“Enquanto a assinatura manuscrita é ato pessoal, físico e intransferível, a assinatura digital é uma sequência de 

bits, representativos de um fato, registrados em um programa de computador. É um comando que identifica a 

origem e o remetente, sendo muito similar à senha do cartão bancário eletrônico. 

… 

Apesar das diferenças estruturais, a assinatura digital cumpre as mesmas funções da assinatura física: (i) 

identificação do autor do documento; (ii) paternidade e vinculação às obrigações nele constantes; e (iii) função 

probatória” [10] 

 

Lembremos que, a assinatura possui três funções intrínsecas ao contrato firmado: (a) declarativa, pela 

qual se determina quem é o autor da assinatura; (b) probatória, pela qual se determina a autenticidade do 

documento e a vontade nele declarada; e (c) declaratória, pela qual se determina que o conteúdo expresso no 

contrato representa a vontade de quem o assinou. 

Nesse sentido, e tendo em vista a tecnologia inserida no mecanismo das assinaturas digitais e apoiado 

nas palavras de Regis Queiroz [11], conclui-se que: 

“…o uso e o controle da chave privada devem ser de exclusividade do proprietário, permitindo a individualização 

da autoria da assinatura (função declarativa); a autenticidade da chave privada deve ser passível de verificação, a 

fim de ligar o documento ao seu autor (autenticação, ligada à função declaratória); a assinatura deve estar 

relacionada ao documento de tal maneira que seja impossível a desvinculação ou adulteração do conteúdo do 

documento, sem que tal operação seja perceptível, invalidando automaticamente a assinatura (função 

probatória). Todos esses requisitos são preenchidos pela tecnologia da criptografia de chave pública, que é 

empregada nas assinaturas digitais” 

 

Veja-se, portanto, que a assinatura digital foi reconhecida em nosso Direito, constituindo-se em um 

fator indispensável para a eficácia dos documentos e títulos surgidos no mundo eletrônico. 
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7. SMART CONTRACTS (CONTRATOS INTELIGENTES) 

 

Os contratos legais com que habitualmente deparamos estão escritos em linguagem frequentemente 

ambígua, rebuscada e sujeita a interpretações diversas. 

Com o advento da internet, e do comércio eletrônico, surgiram os denominados contratos 

inteligentes. 

A sua denominação foi utilizada pela primeira vez pelo cientista da computação e criptógrafo Nick 

Szabo [12] em 1995. 

A novel tecnologia é disruptiva, porquanto é um acordo escrito em código de software, e, deste modo, 

como linguagem de programação, é claro e objetivo. 

O contrato se executa de maneira automática desde que algumas condições pré-definidas sejam 

devidamente cumpridas. 

São transações digitais, diferentes dos contratos tradicionais: o uso do vernáculo para a confecção de 

suas cláusulas é substituída pela linguagem de programação Solidity (similar ao Java Script e C++) [13]. 

Os direitos e obrigações estabelecidas por meio da escrita, a título de cláusulas contratuais são 

programados como funções, neste novo modelo de contrato, dependentes de eventos/gatilhos pré-

programados, para serem executados de forma automática. 

E tudo ocorre em uma rede descentralizada de computadores. Não há nada que as partes possam 

fazer para evitar o cumprimento do contrato, porquanto se prescinde de intermediários, sendo, portanto, suas 

cláusulas, ora funções, autoexecutáveis e irreversíveis. 

Smart Contracts, como bem define Tim Swanson [14], são protocolos de computador que facilitam, 

verificam, executam e obrigam os termos de um acordo comercial. 

No tocante ao meio virtual onde há as transações desta espécie, o especialista Marcus Paulo Roder 

[15] analisa: 

“Os contratos inteligentes são usualmente programados na plataforma Etherum que, muito embora também seja 

um token, possui o diferencial de também ser uma máquina virtual (Etherum Virtual Machine) em rede pública 

capaz de executar os scripts desses contratos num ambiente distribuído de confiança e reputação e que visa à 

redução de custos com intermediadores tradicionais” 

A Etherum é uma: 

“Plataforma descentralizada capaz de executar contratos inteligentes e aplicações descentralizadas usando a 

tecnologia blockchain: São aplicações que funcionam exatamente como programadas sem qualquer possibilidade 

de censura, fraude ou interferência de terceiros, isso porque o contrato é imutável. Ele possui uma máquina 

http://www.megajuridico.com
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virtual descentralizada Turing completude, a Ethereum Virtual Machine (EVM), que pode executar scripts usando 

uma rede internacional de nós públicos” [16] 

 

Os contratos inteligentes almejam automatizar muitas das ações que historicamente se fizeram por 

meio de sistemas legais, com redução de seus custos e aumento de sua velocidade e segurança. Há economia 

de recursos e tempo. 

A tecnologia ainda é incipiente, extremamente sofisticada, sendo utilizada por determinado nicho de 

negócio, e não de forma massificada, porém com forte possibilidade de causar uma profunda transformação 

social, econômica e jurídica sobre o tema. 

A tendência para as gerações futuras é que surjam pontos de entrada de fácil utilização pelos usuários, 

desconstruindo a imagem de direcionamento exclusivo para desenvolvedores de software que temos hoje. 

Num futuro próximo, os “leigos”, isto é, qualquer usuário, poderá elaborar e/ou configurar contratos 

inteligentes por meio de linguagens simplificadas e de forma segura, como se fosse um aplicativo de celular. 

Há um fluxo crescente de sua utilização em escala mundial, mormente no ramo da propriedade 

intelectual (industrial e direitos autorais), permitindo direcionar, por intermédio de criptomoedas, todas as 

receitas advindas da exploração/licenciamento de forma direta aos seus titulares. 

Destacam-se neste contexto, as legaltechs como forças propulsoras desta tecnologia e segmento, 

cujas utilidades são diversas, a crivo da livre criatividade dos contratantes. 

Por óbvio, vários questionamentos surgem, em especial quanto a sua recepção pelo ordenamento 

jurídico (validade) e possibilidade de revisão contratual, objeto de estudo dos próximos tópicos. 

O vigente Código Civil autoriza quanto à forma a livre pactuação dos negócios jurídicos, salvo quando 

prescrito uma forma mais solene. Veja-se: 

“Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei 

expressamente a exigir. 

“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que 

visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 

trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País” 

“Art. 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da 

substância do ato” 

 

Doutra parte, o citado diploma assegura a liberdade de contratar e prevê como lícito às partes 

estipular contratos atípicos, bem como que as reproduções eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena. Veja-se: 

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 
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§ 2º As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração 

dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) GN. 

“Artigo 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer 

outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra 

quem forem exibidos, não lhes impugnar a exatidão” (original sem grifos). 

 

No âmbito internacional, a Lei Modelo Nações Unidas (UNCITRAL) sobre Comércio Eletrônico, 

estabelece que não se pode negar efeitos jurídicos à informação e formação de um contrato apenas porque 

esteja na forma eletrônica: 

“Capítulo II – Aplicação de requisitos legais às mensagens de dados 

Artigo 5 – Reconhecimento jurídico das mensagens de dados  

Não se negarão efeitos jurídicos, validade ou eficácia à informação apenas porque esteja na forma de mensagem 

eletrônica” [17] Gn. 

 

Portanto, respondendo a indagação, não há qualquer vedação prescrita em lei, o que vale dizer que o 

ordenamento brasileiro admite a possibilidade de se firmar os contratos inteligentes. 

O grande dilema é como a Justiça deve enfrentar conflitos nessa seara, mormente na esfera da revisão 

contratual, na qual discorreremos nos tópicos seguintes. 

 

 

8. A POLÊMICA DA REVISÃO CONTRATUAL 

De início, antes de adentrarmos nesta árdua discussão, toda e qualquer tese levantada deve sopesar 

as premissas do princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal) e 

da livre iniciativa (artigo 1º, inciso IV c.c artigo 5º, inciso XIII e o 170, todos da Constituição Federal). 

Feito isso, passemos analisar: como o Poder Judiciário deve analisar os conflitos surgidos no âmbito 

destes contratos? Cabe revisão judicial? Terá efetividade a ordem de suspensão em face de obrigação 

autoexecutável? 

Pelo fato de serem autoexecutáveis, e, portanto irreversíveis, porquanto sua execução se faz por meio 

de protocolos eletrônicos, eventuais desconformidades, a nosso ver, poderão ser objeto de ação de obrigação 

de fazer, com pedido de tutela de urgência, ou de indenização por perdas e danos, dependendo da casuística, 

nos termos dos artigos 497-500 do CPC. 

Ilustramos um caso hipotético, envolvendo essa modalidade de contrato, na seara da busca e 

apreensão em alienação fiduciária de veículos, para melhor compreensão do nosso posicionamento. 
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Imaginemos que “A” compre um automóvel com um crédito bancário, mas deixe de pagar suas 

prestações. Uma manhã introduz sua chave digital no veículo, e a porta não abre. Foi bloqueada por falta de 

cumprimento do contrato. Minutos depois, chega o funcionário do banco com outra chave digital. Abre a 

porta, liga o motor e parte com o veículo. O contrato inteligente bloqueou, de maneira automática, o uso do 

dispositivo digital por “A”, porque ela não cumpriu o contrato. O banco recupera o veículo. [18] 

Agora, imaginemos a hipótese de que a mora frisa-se requisito indispensável, para a retomada do 

veículo pela instituição financeira, nesta relação negocial, não foi devidamente constituída, por exemplo, a 

notificação da devedora não foi feita em seu endereço informado no contrato. 

Deste modo, o devedor “A” em face da irreversibilidade do contrato, poderá ingressar no judiciário 

com uma tutela de obrigação de fazer, com pedido de liminar para reativar o comando da chave digital e 

reaver o bem. 

Trata-se de apenas um raciocínio jurídico amparado em uma suposição, porquanto ainda há muitas 

dúvidas, em face do ineditismo desta tecnologia e de sua apreciação pelo Poder Judiciário, dos seus possíveis 

conflitos de interesses. 

Todavia, é certo que, conforme salientamos nenhuma lesão ou ameaça ao direito poderá fica a 

margem da tutela jurisdicional. 

Cumpre observar a importância da arbitragem, para a solução de eventuais conflitos surgidos neste 

contexto, por meio de “árbitros virtuais” [19] 

Polêmicas a parte, é indubitável o fato da sua atividade, enquanto manifestação da livre iniciativa, não 

pode ser previamente censurada e tolhida, sem descurar, por óbvio, dos princípios e mandamentos inerentes 

ao direito contratual. [20] 

O ideal seria permitir um ecossistema normativo e legislativo ágil e responsável, para uma melhor 

absorção dos impactos desta novel tecnologia, nas relações negociais e de consumo, para se autodesenvolver, 

com riscos reduzidos e estabilidade assegurada, mediante auxílio dos governos, empresas, indústrias e toda a 

sociedade civil. 

 

9. CONCLUSÃO 

O que se espera dos contratos inteligentes é que, em um futuro próximo, toda a sociedade se beneficie 

das vantagens econômicas que eles proporcionam, por meio da sua intensa difusão. A sua concretização 

elimina os intermediários, fornecendo robustez de confiança e integração de mercados. 

Na espécie, há o ápice da autonomia da vontade e da liberdade de iniciativa, aos particulares. Há no 

mercado contemporâneo, uma crescente demanda por mais personalização e menos burocracia, como 

exemplo, os bancos digitais. 
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O Estado não é fonte de riqueza. As relações econômicas se desenvolvem com a interação de demanda 

e serviços mútuos ocorridos e desenvolvidos no âmbito da sociedade, cuja complexidade não pode ser 

planificada pelo legislador. 

A tecnologia em estudo tem como objetivo extirpar comportamentos maliciosos e de má-fé de muitos 

contratantes com deliberada premeditação em assumir uma obrigação, e não a cumprir, em face da 

notoriedade das delongas e burocracia do sistema legal, na qual poderá se beneficiar. 

Em decorrência de suas próprias características, quais sejam: autoexecutabilidade, fiabilidade, 

obrigatoriedade e irretroatividade, esse comportamento censurável não seria possível, pela autonomia destes 

contratos, com economia de recursos e tempo. 

In casu, a autoexecutabilidade do contrato, fará com que o devedor moroso, não utilize mais o bem, 

de forma ágil, e sem custos, em favor do credor, agraciado pela tecnologia de fechaduras inteligente, além de 

contribuir, em logo prazo, com o escopo social da educação, concernente ao cumprimento das obrigações. 

A visão puramente jurídica da jurisdição e do processo, hipervalorizando a forma e o formalismo ao 

arrepio dos problemas e incômodos vivenciados pelas partes, tornou-os distantes dos anseios da sociedade a 

ponto de se colocarem como objeto de desconfiança e descrédito. 

Neste contexto, surge a tecnologia, para preencher essa lacuna. 

Ainda que possa parecer utópica, as lições que podem ser extraídas, diante de suas características e 

facilidades, são de grande valia, para todos os profissionais do Direito. 

A começar pelos advogados. A linguagem clara, fácil e objetiva, ora peculiar e necessária para ser 

compreendida pelos protocolos eletrônicos, serve de exemplo, para eliminarem vícios no ato de confecção de 

contratos, como a linguagem ambígua, rebuscada e imprecisa, passível de discussões judiciais e desgastes 

entre as partes, maiores custos e etc. 

Mostra, ainda, a necessidade de reciclagem profissional do causídico, mormente na utilização e 

compreensão destes avanços tecnológicos. 

O novo mercado exige uma advocacia mais colaborativa e próxima e menos contenciosa, mais 

profilática e menos reacionária, e que seja descomplicada, ágil e inovadora, como um portfólio de gestão 

empresarial. 

A advocacia preventiva/consultiva, a arbitragem, são de fundamental importância a este novo 

ecossistema agraciado pela tecnologia. 

O mundo contemporâneo não comporta mais a cultura do excesso de judicialização dos conflitos das 

relações jurídicas. 

Com relação às autoridades judiciais, fica evidente a necessidade de se cumprir os escopos sociais e 

jurídicos da tutela jurisdicional, qual seja, da educação e da utilidade das decisões judiciais. 

 

O exercício continuado e eficiente da jurisdição proporcionará um clima generalizado de confiança no 

Poder judiciário, qual seja de segurança social e insatisfações eliminadas. 
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Portanto, na medida em que os cidadãos confiam no poder coercitivo do Estado-juiz, cada um, de per 

si, tende a ser sempre mais zeloso dos próprios direitos e se sente, por conseguinte, mais responsável pela 

observância dos alheios. 

Dessa forma, a educação oferecida pela tutela jurisdicional ágil e eficiente é um fim a ser alcançado, e 

não uma mera utopia. 

Nessa seara, o custo benefício da tutela jurisdicional deve ser favorável ao jurisdicionado titular de um 

direito, propiciando a este, se impossível o restabelecimento do bem da vida em espécie, tudo aquilo que tem 

o direito de obter conforme o direito posto, de forma ágil e satisfatória. 

O processo não é uma finalidade em si, e não deve ser exaltado pela sofisticação e riqueza de 

procedimentos, se não serve para o seu principal propósito, qual seja, de resultado, como forma de garantir 

um direito estável, certo, previsível, aderente à realidade dos tutelados. 

Veja-se que, se concretizado, de fato, a tecnologia de fechaduras inteligentes, em grande escala, 

incutirá na mente de todos, em face de sua autoexecutabilidade, a necessidade de serem mais zelosos dos 

próprios direitos e, por conseguinte, mais responsável pela observância dos alheios. 

O paradigma trazido por esta tecnologia serve como modelo para o aperfeiçoamento da própria 

efetividade da tutela jurisdicional. 

Não se está aqui defendendo uma “anarquia” digital e sim a necessidade de conferir maior autonomia 

e liberdade aos particulares no âmbito dos negócios, bem como, da necessidade de uma reflexão quanto à 

figura do judiciário e dos profissionais do direito perante esse novo ecossistema. 

Importante ressaltar que o próprio Poder Público, já está fazendo uso desta tecnologia. 

A Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC implementou, em maio de 2018, a tecnologia 

Blockchain em seu banco de dados para garantir a segurança das informações coletadas. Por conseguinte, 

após a aprovação de um documento pela JUCEC o registro é feito na Blockchain para impedir que possa ser 

modificado depois por terceiros [21] 

Conforme frisado, eventuais desconformidades, cometido pelo “programador”, não ficará a margem 

da apreciação judicial, podendo o contratante prejudicado invocar a tutela de obrigação de fazer com pedido 

liminar, ou outra medida judicial dependendo da casuística. 

Portanto, os contratos inteligentes são tipos de contratos eletrônicos, a eles são aplicadas as regras 

do direito contratual, possuindo validade e eficácia no ordenamento jurídico. 

Somente a experiência revelará a dimensão exata desta nova realidade contratual: a sua posição e 

consolidação perante a sociedade e ao judiciário. 

No atual estágio a maior contribuição desta nova era contratual é de servir como uma provocação, 

para a necessidade de se compreender o processo, como um sistema que pretenda satisfazer os direitos das 

pessoas, de acordo com suas especificidades, mais aderente à realidade e de forma ágil, em vez de tutelá-los 

de forma inquisitorial e autoritário. 
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A mudança da cultura não depende apenas de uma lei que determine sua alteração, sob pena de 

incorrer no risco de se deixar aprisionar nas teias das abstrações, perdendo contato com a realidade. 

As ideias de livre iniciativa, de protagonismo, e respeito à força obrigatória dos contratos [22], trazidos 

pela liberdade e autodeterminação destes contratos, devem ter o condão de criar uma nova cultura, guiada 

pela cooperação voluntária, prosperidade, riqueza, e eticidade dos negócios. 

Afinal de contas, como bem pondera o renomado economista Milton Friedman [23]: 

“Nossa sociedade é o que fazemos dela. Podemos moldar nossas instituições. As características físicas e humanas 

limitam as alternativas disponíveis a nós. Mas nenhuma nos impede, se quisermos de construir uma sociedade 

que se fundamenta essencialmente na cooperação voluntária para organizar tanto a atividade econômica quanto 

as outras atividades, uma sociedade que preserva e amplia a liberdade humana, que mantém o governo em seu 

lugar, tornando-o nosso servo e não deixando que se torne nosso senhor” 

 

Embora pairem incertezas no meio jurídico quanto a sua tutela, as inovações disruptivas sempre 

exigem uma maior reciclagem. 

Não se pode admitir ofensa à garantia constitucional da liberdade de iniciativa simplesmente pela não 

compreensão da complexidade desta nova modalidade de contrato. 

Observa-se que não há tradição de enaltecimento do direito fundamental a livre iniciativa e da 

autonomia da vontade no âmbito jurídico, em especial da nossa academia. 

O mundo sofreu mudanças profundas e rápidas nas últimas décadas, para não dizer nos últimos anos. 

Grande parte da crise atual, e das incertezas do futuro, está em nossa incapacidade de compreender estas 

mudanças, as novas tendências do mercado, e cada empresário entender efetivamente o seu próprio negócio. 

Com efeito, o judiciário, não pode ficar a margem deste novo ecossistema tecnológico onde há maior 

protagonismo econômico dos particulares, sendo necessário refletir e absorver essas mudanças, sem ficar 

preso na falsa dicotomia entre promover o progresso econômico ou assegurar direitos. 

Na atual era da sociedade da informação e do conhecimento, o protagonismo econômico dos agentes, 

representado pelos smart contracts, mostra-se um importante vetor para a transformação do status quo 

vigente, de modo a posicionar o indivíduo ao seu devido lugar, como protagonista e criador de riquezas e não 

eterno hipossuficiente e servo do estado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17) introduziu na Consolidação das Leis do Trabalho o tema da 

responsabilidade civil na esfera trabalhista, passando a disciplinar a figura inédita do dano existencial no art. 

223-B. O presente artigo visa trazer algumas reflexões desses danos em consonância com os novos costumes 

e comportamentos exsurgidos pela pós-modernidade e a tecnologia. Além, claro, de ser um convite ao leitor 

para uma reflexão. 

 

2. O INSTITUTO DO DANO EXISTENCIAL 

 

A redação trazida pela Reforma Trabalhista, no art. 223-B da CLT, concernente ao dano existencial, 

assim dispõe: 

Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial 

da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. 

Da análise desse dispositivo conclui-se que o legislador não conceitua dano existencial. Entretanto, 

esse instituto já era reconhecido no direito comparado, tendo sua origem no direito italiano. No direito francês 

assemelha-se ao prejudice d’agrément (prejuízo ao lazer) e na Inglaterra e Estados Unidos ao loss of amenites 

of life (perda das amenidades ou prazeres da vida). 

No tocante à sua origem no direito italiano, os juristas daquele país, ao expandirem as formas de 

reparação de danos em favor da vítima, passaram a identificar várias espécies de danos extrapatrimoniais, 

como são às hipóteses de danos à saúde, à vida, estético, à intimidade, psíquico ou psicológico, todos esses 

amparados no direito à saúde com a finalidade de valorização da dignidade da pessoa humana. 

Nesse contexto, a doutrina e, posteriormente, os Tribunais, reconheceram essa espécie de dano 

extrapatrimonial. O dano existencial é reconhecido como tertium genus no âmbito da responsabilidade civil, 

pois “(…) distingue-se do tronco do dano patrimonial e do dano moral, sendo uma realidade centrada no ‘fazer 

não remunerado’ (…)” . 
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Conforme ensina o professor Sebastião Geraldo de Oliveira, na Itália, “firmou-se a compreensão de 

que a lesão injusta pode causar danos à integridade psicofísica da vítima (dano biológico), gerar repercussões 

emocionais subjetivas de sofrimento e dor (dano moral), mas pode também provocar uma alteração 

inesperada na rotina, no planejamento e na qualidade de vida da vítima, com uma piora inevitável no seu 

particular modo de viver (dano existencial). ” 

No mesmo sentido do direito italiano, a América Latina (jurista peruano Carlos Fernandes Sessarego) 

intitulou o dano existencial como “dano ao projeto de vida”, termo que foi aderido inclusive pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e inserido no Código Civil e Comercial da Argentina (Lei n. 26.994 de 

2014), no artigo 1738. 

A doutrina brasileira conceitua dano existencial, na esfera trabalhista, da seguinte forma: 

O dano existencial no Direito do Trabalho, também chamado de dano à existência do trabalhador, 

decorre da conduta que impossibilita o empregado de se relacionar e de conviver em sociedade por meio de 

atividades recreativas, afetivas, espirituais, culturais, esportivas, sociais e de descanso, que lhe trarão bem-

estar físico e psíquico e, por consequência, felicidade; ou que o impede de executar, de prosseguir ou mesmo 

de recomeçar os seus projetos de vida, que serão, por sua vez, responsáveis pelo seu crescimento ou 

realização profissional, social e pessoal. 

Assim, o dano existencial ocorre na relação de trabalho quando “o ato lesivo provoca uma alteração 

não programada na rotina de vida da vítima, prejudicando suas escolhas, suas preferências e opções de lazer, 

o desenrolar natural da sua agenda diária, com imposição de um roteiro de sobrevivência não desejado. Seus 

hábitos e o modo de desfrutar o tempo livre são afetados pelo ato danoso, sobrevindo a necessidade de 

ajustes, adaptações ou restrições, temporárias ou permanentes, com real prejuízo para sua qualidade de 

vida.” 

 

3. APLICABILIDADE DO DANO EXISTENCIAL E SEUS REFLEXOS NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA E 

TECNOLÓGICA. 

 

Para compreender a aplicabilidade do dano existencial na sociedade pós-moderna e tecnológica, insta 

analisar a atual conjuntura do trabalho na sociedade, a qual foi adjetivada por BAUMAN como líquida. 

Segundo Zygmunt Bauman, na obra Modernidade Líquida: 

Flexibilidade é o slogan do dia, e quando aplicado ao mercado de trabalho augura um fim do “emprego como 

conhecemos”, anunciando em seu lugar o advento do trabalho por contratos de curto prazo, ou sem contratos, 

posições sem cobertura previdenciária, mas com cláusulas ‘até nova ordem’. A vida de trabalho está saturada. 
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Somado a esse raciocínio, trazemos à baila os ensinamentos do jurista francês, Alain Supiot, o qual 

afirma que o Direito do Trabalho atravessa o transformismo e reformismo em face do global race (guerra 

global) em que a guerra da competitividade denuncia, nos países europeus, o “Direito do Trabalho como o 

único obstáculo à realização do direito do trabalho”. 

O autor aduz, ainda, que “a flexissegurança parte de imposições do mercado para adaptar a estas os 

seres humanos ao invés de partir das necessidades e capacidades desses últimos para regulamentar os 

mercados”. 

Todo esse contexto de instabilidade do emprego diante de uma “modernidade líquida” e tecnológica, 

além da necessidade de o empregado em produzir mais e melhor para que não se enquadre no índice de 

desemprego, submete o trabalhador ao cumprimento de jornada excessiva que configura o dano existencial. 

O empregado, sem perceber, dedica seu tempo em função do trabalho, certas vezes diante da frequente 

conexão por meio da tecnologia como WhatsApp, e-mail, ligações, dentre outros instrumentos, o que causa 

desgaste, sobretudo mental. 

A dedicação ao trabalho em jornadas extenuantes faz com que o dano existencial deságue na saúde 

psíquica do trabalhador. Essa informação foi apontada pelo Médico Norte-americano Casey Chosewood 

(Coordenador do Programa para a saúde total do trabalhador do NIOSH – National Institute for Occupational 

Safety and Health, dos Estados Unidos), no 5º Seminário Internacional do Programa do Trabalho Seguro 

ocorrido no TST, ocasião em que apontou o crescimento de mortes no trabalho por suicídio e overdose de 

narcóticos. Esses últimos são consumidos pelo trabalhador para que este resista laborar, diariamente, em mais 

horas do que o corpo físico possa suportar. 

Para o citado médico, não há como separar o trabalho (seus reflexos) da família do trabalhador, pois 

ele é uma única pessoa. Logo, o excesso de trabalho, os desgastes físicos e psicológicos, além da ausência 

familiar, tudo repercute tanto na qualidade da produtividade no trabalho, quanto no âmbito familiar. 

E tal cobrança de desempenho, na maioria das vezes, não parte somente do empregado, e sim, 

sobretudo, por meio de outro dano extrapatrimonial chamado de “assédio moral do empregador”. 

E nesse contexto – que envolve o dano existencial, saúde do trabalhador diante da pós-modernidade 

e tecnologia e assédio moral – foi a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, cuja 

colação é muito pertinente: 

EMENTA: O TRABALHO NA SOCIEDADE INFORMACIONAL – O EMPREGADO E AS DOENÇAS DA PÓS-

MODERNIDADE – EMPRESAS DE RESULTADOS CRESCENTES E SUAS IMPLICAÇÕES SOBRE A SAÚDE DO 

TRABALHADOR – A ACUMULAÇÃO DE LUCROS, O ASSÉDIO MORAL E A GESTÃO POR METAS – ATO 

ILÍCITO TRABALHISTA – CONCEITO – PROVA – COLAPSO À VISTA? 

[…] No mesmo sulco traçado pelo legislador, rente à realidade da vida e à crescente socialização dos 

riscos, assim como à solidariedade, e à crescente necessidade de exercício regular do direito e do poder 
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econômico, em uma sociedade cada vez mais desigual, caracteriza-se, também, a prática de ato ilícito 

quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes. Doutrina e jurisprudência trabalhistas ainda 

não delimitaram, com segurança, a extensão das expressões ‘risco ao prestador de serviços’ e ‘exercício 

regular do poder econômico’, embora já se saiba que o lucro pelo lucro, numa economia de mercado 

ultraliberal não pode se sobrepor à pessoa humana. 

[…] Todavia, no atual estágio doutrinário e jurisprudencial, o que se pode dizer com certeza é que a 

sociedade informacional, assim como a globalização da economia têm construído um paradigma de 

produção altamente competitivo e dilacerante, tanto no âmbito privado, quanto na esfera pública, que 

necessita de um sistema efetivo de controle, espécie de check and balance, a fim de que a pessoa 

humana não fique à mercê da fábrica, do capital, de metas e da produção. ’ 

(TRT 3ª Região. 4ª Turma. Rel. Luiz Otavio Linhares Renault. Revisor: Julio Bernardo do Carmo. Processo: 

0004600-08.2009.5.03.0142 RO; Data de Publicação: 16.11.2009; Disponibilização: 13.11.2009). 

 

Cumpre ressaltar que a saúde e políticas para sua garantia é norma constitucional, insculpida no artigo 

196.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

O dano existencial é um instituto construído pelo direito comparado e inserido no sistema legislativo 

brasileiro após a Reforma Trabalhista. O seu advento decorre da necessidade da regulamentação de tal dano 

diante dos comportamentos da sociedade, mais precisamente das relações empregatícias. 

A análise do dano existencial na perspectiva da sociedade pós-moderna e tecnológica instiga a reflexão 

sobre os reflexos que podem causar a privação de planejamentos profissionais, viagens, momentos de lazer, 

convívio com os afetos e desconexão do trabalho. 

Conclui-se que o dano existencial, por si só, já tem o poder de gerar um “efeito cascata” nas esferas 

da vida do empregado como família, saúde, bem-estar e dignidade humana. Alguns efeitos certas vezes 

remediáveis, outros fatais. Isto nos remete à reengenharia da própria vida e nos leva a pensarmos nos trechos 

do célebre discurso do personagem interpretado por Charles Chaplin no filme “O grande ditador”: “[…] mais 

do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Não 

sois máquina! Homens é que sois!”. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

No presente artigo, apresentarei para vocês como eu enxergo a questão da caracterização (ou não) 

do vínculo de emprego dos membros do conselho de administração com a sociedade empresarial, enquanto 

profissional contratado para atuar como tal. 

Não tratarei dos administradores que são sócios da sociedade, nem da questão dos diretores 

empregados. 

Para organizar as ideias, separei o texto em estágios e, ao final de cada estágio, apresentarei uma 

conclusão parcial de meu raciocínio, que deve ser guardada. 

Com efeito, espero poder concluir meu argumento, com o máximo de clareza e transparência possíveis 

para que vocês leitores acompanhem a linha argumentativa. 

 

 

2. QUEM É O ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE? 

 

O administrador das sociedades empresariais é a pessoa responsável pela gestão do patrimônio da 

pessoa jurídica empresária, e que deve observar os deveres de diligência e lealdade, conforme se infere dos 

artigos 153 e 155 da Lei nº 6.404/1973, doravante LSA, e dos artigos 1.011 e seguintes do Código Civil de 2002. 

Conforme se lê no próprio texto legal, o administrador da sociedade deverá ter, no exercício de suas 

funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus 

próprios negócios (vide o artigo 153 da LSA). 

Destarte, é no instrumento de constituição (contrato social ou estatuto social) em que se assentará as 

atribuições e os limites da representação entregues ao administrador, em complemento àqueles estabelecidos 

ex vis legis pelo artigo 1.015 do Código Civil, que impõe ao administrador praticar todos os atos pertinentes à 

gestão da sociedade, em estrita observância do objeto social e das atividades negociais desempenhadas pela 

pessoa jurídica. 
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Similarmente, o artigo 138 da LSA informa que a administração da companhia competirá, conforme 

dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria. 

Ademais, quanto à responsabilidade por seus atos, os administradores respondem solidariamente perante a 

sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções (artigo 1.016 do Código 

Civil). 

Mesmo ideário está contido no parágrafo segundo do artigo 158 da SLA, que informa serem os 

administradores solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos 

deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais 

deveres não caibam a todos eles. 

Desta forma, o administrador, pouco importando se membro do conselho de administração ou da 

diretoria, responderá solidária, pessoal e ilimitadamente pelas obrigações sociais em geral, inclusive, pelas 

obrigações trabalhistas, contraída pela sociedade, atraindo, para si, os elementos definidores da figura de 

empregador contidos no artigo 2º da CLT, especialmente a assunção dos riscos da atividade econômica, a 

capacidade de admitir, assalariar e dirigir a prestação pessoal de serviço, responsabilizando-se por ela. 

 

3. ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA DAS SOCIEDADES. 

 

O art. 138 da LSA estabeleceu que a administração da companhia competirá, conforme dispuser o 

estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria. 

Neste passo, percebe-se que a tomada de decisões e sua execução poderão estar partilhadas entre as 

deliberações colegiadas havidas no âmbito do conselho de administração, ou, então, no âmbito da diretoria. 

Para os fins da coluna de hoje, guardem a seguinte informação: esta divisão de atribuições entre o 

conselho de administração e a diretoria é facultativa, pois não é obrigatória a existência do conselho de 

administração, salvo quando se tratar de companhia de capital aberto ou autorizado. 

Continue-se. 

Partindo da figura do conselho de administração, no âmbito da governança da sociedade empresária, 

é importante o conceituar. 

Modesto Carvalhosa, interpretando a LSA, conclui que o conselho de administração é […] órgão 

colegiado da companhia. Trata-se de órgão necessário nas companhias abertas, nas de economia e nas que 

adotam o regime de capital autorizado. Tem o conselho de administração competência decisória, não 

podendo exercer a representação orgânica da companhia. Não tem o conselho personalidade jurídica. 

Não pode, outrossim, praticar atos de gestão, que são privativos dos diretores. É o conselho de 

administração colégio eleitoral no tocante aos diretores, tendo competência para destituí-los ad nutum (art. 

142 da LSA). 
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Ademais cabe-lhe exercer o controle da legitimidade dos atos praticados pelos diretores (art. 142). 

Também possui o poder para autorizar que, em determinadas hipóteses previstas no estatuto, os diretores 

possam representar a sociedade na alienação de bens do ativo permanente. 

De outro lado, Fábio Ulhôa Coelho define o conselho de administração como: […] órgão deliberativo 

de número no mínimo ímpar e plural (isto é, integrado por pelo menos três membros), eleito pela assembleia 

geral. 

Em termos gerais, o conselho de administração pode deliberar sobre qualquer matéria do interesse 

da companhia, exceto as que se inserem na esfera da competência privativa da assembleia geral. 

Assim, tem-se estabelecido que o conselho de administração é órgão de composição colegiado com 

função deliberativa e fiscalizadora, cuja finalidade é agilizar o processo decisório da companhia, conforme 

estabelecido no estatuto social. 

Contudo, com uma leitura atenta aos grifos acima, percebe-se que os poderes do conselho de 

administração podem ir muito além de simplesmente deliberar e delegar à diretoria sua execução. 

Nesta esteira de raciocínio, Fran Martins atribui ao conselho de administração verdadeira função executiva, 

em razão de sua competência para administrar os negócios sociais (art. 142, I da LSA), realizando objeto da 

sociedade dentro das normas traçadas pela assembleia geral. 

Não enganarei vocês, leitores, a conclusão acerca dos poderes executivos do conselho de 

administração não é majoritária na literatura empresarial, porque as práticas de governança apontam para 

fazer recair sobre a diretoria o dever de executar as ordens de planejamento a ela decididas pela assembleia 

ou pelo conselho de administração, exclusivamente. 

Contudo, é de se afirmar que o art. 145 da LSA estabelece que se aplicam os mesmos deveres e 

responsabilidades dos administradores aos conselheiros e diretores, o que torna o tema, ainda, controvertido, 

como aclarei para vocês no item 1 da presente coluna. 

Afinal, se as atribuições do conselho de administração fossem exclusivamente deliberativas, a eles não 

caberiam as mesmas regras de responsabilização? 

Com base no art. 145 da LSA, guardem a seguinte informação: aplicam-se os mesmos deveres e 

responsabilidades dos administradores aos conselheiros e diretores, a depender do estatuto social, e, por 

vezes, os membros do conselho de administração atuarão em atividades tipicamente executivas. 

 Perceba-se que o art. 140 da LSA estabelece, entre outras regras obrigatórias, que os membros do 

conselho de administração se sujeitam à assembleia geral, a qual possui competência privativa para eleição e 

destituição, na medida em que estes cumpram seu papel de administradores no âmbito da sociedade. 

Ademais, a aliena “d” do parágrafo primeiro do artigo 157, da LSA, prevê, que o administrador de 

companhia aberta é obrigado a revelar à assembleia-geral ordinária, a pedido de acionistas que representem 

5% (cinco por cento) ou mais do capital social, “[…] as condições dos contratos de trabalho que tenham sido 

firmados pela companhia com os diretores e empregados de alto nível”, o que, por consectário, indica forte  
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presença de subordinação dos membros da administração à assembleia geral, tanto aos sócios majoritários, 

quanto aos sócios minoritários, por presente o poder diretivo. 

Guardem a informação: o membro do conselho de administração, diante da assembleia geral, prestará 

serviços de natureza não eventual e com pessoalidade a empregador, sob a dependência deste e mediante 

remuneração. 

 

  

4. VÍNCULO DE EMPREGO E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

A natureza do vínculo de trabalho estabelecido entre a sociedade e administradores pode ser 

analisada sob alguns aspectos diferentes. 

Conforme esclarecido por Alan Martinez Kozyreff[1], em se tratando de sociedade anônima, deve-se 

verificar se o administrador é empregado da sociedade que foi eleito para exercer o cargo de diretor, ou se se 

trata de profissional contratado exclusivamente com essa finalidade. 

Se se tratar de empregado eleito para exercer o cargo de diretor, haverá a suspensão do seu contrato 

de trabalho, que permanecerá suspenso pelo tempo de duração do mandato, conforme estabelecido em 

estatuto social. Ainda, recorde-se o teor da súmula 269 do TST. 

 

SUMULA Nº 269 DO TST. DIRETOR ELEITO. CÔMPUTO DO PERÍODO COMO TEMPO DE 

SERVIÇO. O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de 

trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se 

permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego – grifo nosso. 

 

Conforme grifei acima, a parte final da súmula da súmula do TST parece querer contrapor uma 

primeira situação (em que o contrato de trabalho restará suspenso se o empregado efetivamente vier a 

desempenhar função de elevada hierarquia na estrutura da sociedade, exercendo poderes de mando e gestão 

e participando ativamente de decisões quanto ao destino da sociedade) a uma segunda, em que o empregado 

da sociedade permanece com subordinação, e sujeito a ordens e limites impostos pelo empregador, apesar 

da eleição e da nomenclatura do cargo, e, por isto, não há razão para se falar em suspensão do contrato de 

trabalho. 

Contudo, ao tratar do tema do diretor eleito, o TST apenas deixou a pista para que se possa refletir 

sobre a figura do membro de conselho de administração, abrindo-se duas situações distintas: a) o membro do 

conselho de administração “não eleito” entre os empregados da sociedade; b) o membro do conselho de 

administração “eleito” entre os empregados da sociedade. 

Para o membro do conselho de administração “eleito” entre os empregados da sociedade, poder-se-

á aplicar a mesma tese jurídica contida no bojo da súmula 269 do TST, e se reconhecer, com a eleição do 
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emprego, uma incompatibilidade entre a posição societária assumida de diretor, de representação da 

companhia, nos termos do art. 138, §2º, da LSA; e a posição assumida pelo empregado na estrutura dessa, de 

subordinação, a teor do disposto no art. 3º da CLT. 

Logo, em regra, não haverá vínculo de emprego. Esta interpretação vale para os diretores contratados, 

mas também se aplica aos empregados não eleitos, mas que venham a ser escolhidos para exercer a função 

de diretor da sociedade. 

 

4.1. Vínculo de emprego do membro do conselho de administração “não eleito” entre empregados da 

sociedade. Requisitos. 

 

Por outro lado, o membro do conselho de administração “não eleito” entre os empregados da 

sociedade, para que se caracterize o vínculo de emprego (conformando a situação ao conteúdo dos artigos 2º 

e 3º da CLT) deve-se vencer alguns obstáculos e respeitar alguns condicionantes. 

Recorde-se as informações que dispus para vocês até a agora. Para mim, são os elementos de 

condição: 

a) A divisão de atribuições entre o conselho de administração e a diretoria é facultativa, pois não é 

obrigatória a existência do conselho de administração, salvo quando se tratar de companhia de 

capital aberto ou autorizado. 

b) Aplicam-se os mesmos deveres e responsabilidades dos administradores aos conselheiros e 

diretores, a depender do estatuto social, e, por vezes, os membros do conselho de administração 

atuarão em atividades tipicamente executivas. 

c) O membro do conselho de administração, diante da assembleia geral, deve-lhe obediência e a ela 

se sujeita enquanto órgão máxima da sociedade (que é seu empregador). 

 

No item “a”, deve-se analisar o estatuto social e verificar se, efetivamente, fora criado o conselho de 

administração. Caso não haja previsão do órgão estatutário, estar-se-á diante de um profissional, 

alegadamente membro de conselho de administração, que estará subordinado diretamente à assembleia 

geral, de modo não eventual, com pessoalidade e sob o poder diretivo do conjunto de associados. Se assim o 

for, será, para efeitos da CLT, um empregado hipossuficiente, ao que tudo indica. 

De outro giro, ainda no item “a”, caso haja previsão de existência do conselho de administração, há 

de adotar um dos dois posicionamentos: 1. Equipara-se ele estritamente à figura do empregado eleito como 

membro, e, assim, aplica-se, por analogia, o teor da súmula nº 269 do TST; 2. Preenche-se o primeiro 

condicionante da lista, para caracterizar o membro de conselho de administração, não eleito, como 

empregado da sociedade, nos fundamentos anteriormente delineados, especialmente pela presença do 

elemento não-eventualidade do vínculo de emprego, que surge ao se estabelecer a existência permanente do 

órgão e da atividade. 
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Quanto ao item “b”, deve-se analisar o estatuto social e verificar se, efetivamente, fora atribuído ao 

conselho de administração atividades de natureza executiva, ou se a este fora relegado apenas atividades 

estritamente deliberativas. 

Caso não haja previsão de atribuições estritamente executivas para o órgão estatutário, estar-se-á 

diante de um profissional que ocupa efetivamente a posição de membro de conselho de administração, mas 

que, apesar de subordinado diretamente à assembleia geral, de modo não eventual, com pessoalidade e sob 

o poder diretivo do conjunto de associados, carece do elemento de assunção dos riscos econômicos, desde 

que não atue com excesso de mandato. 

Lembre-se que de que o artigo 138 da LSA, especialmente seus parágrafos primeiro e segundo, cujo 

papel das atividades executivas, quando não formalizado de modo diverso pelo estatuto, caberá de modo 

privativo aos diretores, enquanto que ao conselho de administração se atribuirá atividades deliberativa, e, 

assim, aos conselheiros membros do órgão colegiado administrativo caberia uma mera função consultiva, sem 

qualquer disposição quanto aos atos de gestão, e, por isto, grande liberdade de se posicionar e opinar. 

 Por outro lado, ainda no item “b”, caso haja previsão de atribuições estritamente executivas, há se 

entender que o segundo requisito condicionante da lista estará presente, qual seja, o da não assunção 

exclusiva dos riscos do negócio, de tal sorte que se caracteriza o membro de conselho de administração, não 

eleito, como empregado da sociedade, ao somar-se os requisitos do item a. 

Em todas situações, e conforme esclarecido par ao item “c”, o membro do conselho de administração, por 

estar submetido ao crivo da assembleia geral, já carrega consigo os elementos da pessoalidade, da 

subordinação e da remuneração, tudo sob o poder diretivo do conjunto de sócios. 

 Assim, ao se considerar que pelo item “a”, percebe-se a presença do elemento do vínculo de emprego 

não eventualidade; pelo item “b”, percebe-se a presença do elemento dependência (ou, como apontei, 

ausência de assunção dos riscos do negócio); e pelo item “c” se confirmar a presença da pessoalidade, da 

subordinação e da remuneração, não me parece restar dúvidas de que se está diante de um empregado, ainda 

que hipersuficiente. 

 Contudo, como ponto de fragilidade para meu argumento, repito o que disse acima: o administrador 

responde solidária, pessoal e ilimitadamente pelas obrigações sociais em geral, inclusive, pelas obrigações 

trabalhistas contraídas pela sociedade, atraindo, para si, os elementos definidores da figura de empregador 

contidos no artigo 2º da CLT, especialmente, a assunção dos riscos da atividade econômica, a capacidade de 

admitir, assalariar e dirigir a prestação pessoal de serviço, responsabilizando-se por ela. 

 Bem assim, pode-se perceber que o membro do conselho de administração, não eleito entre os 

empregados, e que não seja sócio da sociedade, tende a se posicionar juridicamente como um empregado, 

ainda que classificado como hipersuficiente. 
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E, ainda, nisto, distancia-se o meu argumento central daquele apresentado pelo distinto autor Alan 

Martinez Kozyreff, que, várias já me disse: é essa a beleza do direito! 

 

 

5. UM PONTO DE FRAGILIDADE 

 

Uma ressalva quanto aos argumentos traçados: o fato de os administradores, em geral, e os membros 

do conselho de administração, na espécie, serem responsáveis pelas obrigações trabalhistas contraídas pela 

sociedade, não significa que eles o são de modo direto e solidário. 

 Isto porque, quanto à responsabilidade por seus atos, os administradores respondem solidariamente 

perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções (artigo 1.016 do 

Código Civil e artigo 158 da LSA) em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar 

o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. 

 E se se entender que esta possibilidade é um motivo poderoso para afastar a dependência (como falei, 

afastar a não assunção exclusiva dos riscos do negócio), então, em todas as situações, o membro do conselho 

de administração não será empregado, mas, quiçá, mero prestador de serviços. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A compreensão de que animais podem ser considerados como sujeitos de direitos tem ganhado 

força nos últimos tempos.  

Os diversos movimentos pela proteção animal possivelmente contribuíram para algumas alterações 

legislativas e jurisprudenciais. 

 

2. PROJETO DE LEI DA CÂMARA - PLC Nº 27/2018 

 

Pode ser citado como exemplo o Projeto de Lei da Câmara- PLC nº 27/2018 que altera a Lei nº 9.605, 

de 12 de fevereiro de 1998, para dispor sobre a natureza jurídica dos animais não humanos, sob o 

entendimento de que esses não se enquadram nas disposições do art. 82 do Código Civil, que os considera 

como “coisa”. 

O Projeto foi aprovado pelo Senado e agora retorna à Câmara dos Deputados, em virtude da 

sugestão de algumas emendas. Porém, a título de informação descrevemos a alteração legislativa sugerida 

até o momento: 

 

Art. 3º Os animais não humanos possuem natureza jurídica sui generis e são sujeitos com direitos 

despersonificados, dos quais devem gozar e obter tutela jurisdicional em caso de violação, vedado o seu 

tratamento como coisa. 

Parágrafo único A tutela jurisdicional referida no caput não se aplica ao uso e disposição dos animais empregados 

na produção agropecuária, pesquisa científica e aos que participam de manifestações culturais registradas como 

bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, resguardada a sua dignidade. [i] 

 

O PLC segue a tendência da Emenda Constitucional nº 96/ 2017 que alterou o art. 225 da 

Constituição Federal- CF, vejamos: 
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Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

1º  Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

[…] 

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 

provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.            (Regulamento) 

[…] 

7º  Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas 

desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta 

Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, 

devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 96, de 2017). 

 

Há tendência à proteção dos direitos dos animais, sob a compreensão de que são sujeitos de 

direitos, não passíveis a tratamentos degradantes e cruéis, porém, o movimento se depara com uma 

corrente que defende a possibilidade da utilização para fins de “manifestação cultural”. 

  

3.  A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- ADI Nº 5728/DF 

 

A ADI nº 5728/DF foi proposta com o objetivo de questionar a constitucionalidade da EC nº 96/ 2017 

que possibilitou a utilização de tratamentos cruéis contra animais, desde que se enquadrem como 

manifestações culturais. 

O STF já havia se pronunciado na ADI nº 4983/ CE quando entendeu que manifestações culturais que 

não pudessem garantir a integridade física dos animais seriam incompatíveis com o texto constitucional: 

 

“[…]manifestações culturais com características de entretenimento que submetem animais a crueldade são 

incompatíveis com o art. 225, § 1º, VII, da Constituição Federal, quando for impossível sua regulamentação de 

modo suficiente para evitar práticas cruéis, sem que a própria prática seja descaracterizada. ”[ii] (g.n) 

Ainda no próprio julgado, o Ministro Roberto Barroso cita o direito moral ao não- sofrimento: 

Se os animais possuem algum interesse incontestável, esse interesse é o de não sofrer. Embora ainda não se 

reconheça a titularidade de direitos jurídicos aos animais, como seres sencientes, têm eles pelo menos o direito 

moral de não serem submetidos a crueldade. Mesmo que os animais ainda sejam utilizados por nós em outras 

situações, o constituinte brasileiro fez a inegável opção ética de reconhecer o seu interesse mais primordial: o 

interesse de não sofrer quando esse sofrimento puder ser evitado. [iii] (g.n) 
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Nesse mesmo sentido, apontou a Procuradoria Geral da República, por compreender que o fato de 

determinada prática ser considerada manifestação cultural não lhe retira a característica cruel: 

A emenda constitucional ainda contém uma ilogicidade insuperável: define como não cruéis as 

práticas desportivas se forem reconhecidas como manifestação cultural. Ocorre que a crueldade intrínseca a 

determinada atividade não desaparece pelo fato de uma norma jurídica a rotular como “manifestação 

cultural”. A crueldade ali permanecerá, qualquer que seja o tratamento jurídico a ela atribuído e não há dúvida 

de que animais envolvidos em vaquejadas são submetidos a condições degradantes e sistemáticas de lesões 

e maus-tratos, as quais caracterizam tratamento cruel, que encontra vedação no art. 225, § 1o, VII, da 

Constituição da República. [iv] 

Assim, a PGR entende que a EC nº 96/ 2017 viola o art. 225, § 1º, VII, da Constituição da República, 

pois a exceção atribuída às práticas desportivas caracterizadas como manifestações culturais sujeita os animais 

a atividades cruéis.  

 

4.  CONCLUSÃO 

 

É possível verificar que existe tendência à proteção dos animais, sob a compreensão de que esses são 

sujeitos de direitos. Porém, essa corrente precisa se alinhar às recentes alterações legislativas.  

A exceção da manifestação cultural, da maneira como tem sido utilizada nos textos normativos, 

possibilita que a prática cultural se sobreponha à integridade física do animal.  

O que apresenta conflito com a finalidade constitucional e com o próprio entendimento de que esses 

seres são sujeitos de direitos.  
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1.INTRODUÇÃO 

Analisando-se o contexto, principalmente histórico, do ordenamento jurídico brasileiro debruçado à 

temática da sexualidade, uma de suas (potencias) conclusões deverá ser a de que os seus contornos não se 

delimitam a celeumas jurídicas, mas, ainda nos dias atuais, como uma espécie de tabu envolvido por uma 

infinidade de polêmicas que, não raramente, são acompanhadas de origens como a desinformação, crença 

falsas ou ainda qualquer outro motivo que seja pré-constituído através de um  padrão imposto pela 

coletividade. 

Não obstante isso, apesar do objeto em estudo ser tocado por diversos posicionamentos que os 

considera inflexíveis, temos que o ordenamento jurídico não pode dela se furtar, haja vista o comando 

constitucional de proteção à dignidade da pessoa humana, bem jurídico que contempla a tutela ao livre 

exercício da liberdade sexual, finalidade precípua neste escopo para o fim de tornar o mais abrangente 

possível a sua coadunação proba, equânime e razoável ao contexto em que está inserida. 

Nesse sentido, após diversas alterações do Código Penal sobre a reforma dos delitos sexuais, temos, 

por último, o novo regramento instituído pela Lei Nº. 13.718, de 24 de setembro de 2018, cuja redação passou 

a contemplar diversas modificações legais sob o campo criminal. 

Esse novo diploma legislativo, movido por um clamor popular que invoca maior rigidez aos constantes 

ataques sexuais, frequentemente noticiados através dos grandes veículos de comunicação, teve como 

resultado a inserção de dois novos tipos penais, a saber: crime de importunação sexual e crime de divulgação 

de cena de estupro. Deste mesmo ato, promoveu a modificação da ação penal dos crimes contra a liberdade 

sexual e dos crimes sexuais praticados contra vulneráveis, tornando-os de natureza pública incondicionada. 

Por derradeiro, estabeleceu novas causas de aumento de pena para os crimes de estupro que forem praticados 

de maneira coletiva e/ou corretiva. 

Diante da desenfreada produção legislativa no que toca as violências sexuais, cuja base empírica 

remonta a motivações políticas, sociológicas e jurídicas, cabe ao interprete analisar os pormenores dessa 
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tratativa a fim do que se propõe o ordenamento jurídico em tutelar o princípio da dignidade sexual enquanto 

um bem da esfera penal. 

De outro modo, mas sobre um mesmo patamar valorativo, cabe-nos ainda realçar a adjetivação do 

termo vulnerável presente na legislação criminal vigente, isso porque a tutela especial discriminada pelo ente 

estatal ao grupo é tangível por uma pluralidade de elementos volitivos, passíveis de constantes evoluções, que 

ora foi objeto da Lei Nº. 12.015, de 07 de agosto de 2009, cujas qualidades do agente e as suas circunstâncias 

foram motivo de grandes discussões não só perante a doutrina, mas como também no campo da 

jurisprudência, onde este, inclusive, chegou a promover a edição de um verbete sumulado a fim de assentar 

o posicionamento que constantemente era provocado a corte do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Pretende-se, nesse sentido, avaliar as principais mudanças legislativas ao longo das últimas décadas, 

demonstrando as problematizações que envolvem os crimes sexuais, em especial no tocante a tutela do 

sujeito vulnerável enquanto sujeito passivo. Ato contínuo, busca-se apontar as principais teses doutrinárias e 

jurisprudenciais que envolvem o tema, delineando-se os posicionamentos dominantes de cada. 

No tocante a esse corte metodológico, analisa-se os regimentos sociais e jurídicos da sociedade 

compreendida, sempre tomando por base o contexto evolutivo das relações sexuais, os quais serão objeto da 

análise ponderada que garante a liberdade sexual enquanto preceito fundamental do indivíduo, analisando-

se, para isso, os critérios determinantes de sua vulnerabilidade diante do contexto em que está inserida. 

Nesse sentido, imagina-se, a título exemplificativo, o quão danoso seria para a vida de um jovem 

namorado de uma “vulnerável” ter contra si uma sentença criminal por um delito tão grave, cuja pena mínima 

são oito anos de reclusão, cumpridos, em regra, em regime inicial fechado. Nessa senda, é sabido que sua 

permanência em cárcere também não seria proporcionalmente reprimida da melhor forma, quiçá digna. O 

estereótipo do sujeito “estuprador” é repelido mesmo diante de outros agentes apenados, ainda que seus 

crimes cometidos sejam de igual ou superior gravidade. O princípio da subsidiariedade, como se sabe, é avesso 

à indistinta criminalização. 

Em resumo, portanto, busca-se examinar a viabilidade da relativização casuística da vulnerabilidade 

etária dos crimes de estupro de vulnerável, assim como os reflexos que a mudança na natureza das ações 

penais em incondicionada poderá surgir com o advento da nova lei. Indispensável, para tanto, não enrijecer o 

debate perante as nuances que um caso concreto possa oferecer a fim do que se propõe a sua completude 

dogmática objeto desse trabalho. 
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2.A DIGNIDADE SEXUAL COMO BEM JURÍDICO PENAL 

  

Nos dizeres de Nucci, “os bens jurídicos são os objetos e interesses tutelados pelo Direito, capazes de 

serem legitimamente possuídos, protegidos, utilizados ou guardados por alguém. ” (NUCCI, 2014, p. 29). 

Tendo em vista fundamentos determinantes provenientes do contrato social firmado entre os sujeitos 

e o Estado, extrai-se que a tutela penal não pode perder de vista a efetiva proteção aos valores acolhidos pela 

sociedade. 

Parece inegável que a dignidade sexual se caracteriza como um bem juridicamente relevante, afinal 

“associa-se a respeitabilidade e a autoestima à intimidade e à vida privada, permitindo-se deduzir que o ser 

humano pode realizar-se, sexualmente, satisfazendo a lascívia e a sensualidade como bem lhe aprouver […]” 

(NUCCI, 2014, p. 31). 

Quando se lança vista à sexualidade infantil, maior cautela costuma cercar o legislador, haja vista que 

o Constituinte de 1988 fez constar, no § 4º do art. 227 da Constituição da República, que “a lei punirá 

severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”. 

Há, portanto, claro mandado constitucional de criminalização, indicando que em relação a esses bens 

e interesses, o legislador é obrigado a editar leis que visam protegê-los. 

Essa proteção também é reclamada no âmbito internacional. Com efeito, preceitua o art. 34, alínea 

“b”, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução 44/25 da Organização 

das Nações Unidas (ONU), em 20 de novembro de 1989, e internalizada no ordenamento jurídico nacional 

mediante o Decreto Legislativo Nº. 28, de 14 de setembro de 1990, que 

os Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e abuso sexual. 

Nesse sentido, os Estados Parte tomarão, em especial, todas as medidas de caráter nacional, bilateral e 

multilateral que sejam necessárias para impedir: 

[…] 

b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; 

  

Conforme se verá adiante, há tempos o legislador pátrio vem cumprindo essa ordem superior e 

salvaguardando a liberdade sexual das pessoas, cuidando expressamente ao distinguir certas etapas e/ou 

circunstâncias da vida onde a proteção merece ser mais acentuada. 
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3.EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DOS CRIMES SEXUAIS 

 

O código penalista vigente, Decreto Lei Nº. 2.848/1940, teve por finalidade, entre outras, tutelar a 

dignidade sexual das pessoas, proporcionando que a prática de atos dessa natureza seja realizada de forma 

livre, sem qualquer violência ou coação, afinal, a intimidade e a liberdade sexual são aspectos fundamentais 

da dignidade da pessoa humana. 

Sua redação originária, lastreada em retrógrados costumes, assinalava como sendo crime de estupro 

a prática que objetivava a conjunção carnal, por meio da violência ou grave ameaça, em desfavor do sujeito 

passivo “mulher”. Essa era a antiga redação do art. 213, CP. 

De outra face, a prática sob constrangimento dos demais atos libidinosos, que não a conjunção carnal, 

eram previstos no art. 214 sob o nomem juris de “atentado violento ao pudor”, cuja sanção correspondente 

era bem mais comedida. 

No que tange à proteção dispensada às vítimas menores de catorze anos havia, no revogado art. 224, 

“a”, do CP, tão somente uma presunção de violência. Doutrina e jurisprudência sempre divergiram sobre a 

natureza dessa presunção, sendo absoluta ou relativa. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº. 8.069/1990, acrescentou nos citados arts. 213 e 214 

uma forma qualificada dos delitos, ampliando as respectivas penas, caso o ofendido fosse menor de catorze 

anos. Esse cenário permaneceu incólume até a vigência da atual redação, que passou a tutelar o que se 

denomina de “vulnerável etário”. 

Oriundo do evolutivo tratamento empregado ao tema, em 07 de agosto de 2009 foi editada a Lei Nº. 

12.015, verbete que provocou substancial adaptação jurídica ao Título VI do CP. A outrora capitulação “Dos 

Crimes Contra os Costumes” foi intitulada “Dos Crimes contra a Dignidade Sexual”. Nesse sentido, Greco 

(2017, p. 1.120) assenta que a expressão crimes contra os costumes já não traduzia a realidade dos bens 

juridicamente protegidos pelos tipos penais que se encontravam no Título VI do Código Penal. O foco da 

proteção já não era mais a forma como as pessoas deveriam se comportar sexualmente perante a sociedade 

do século XXI, mas sim a tutela da sua dignidade sexual. 

Entende-se que a matéria em destaque não deve mesmo ser tratada sob o prisma dos costumes, isso 

porque o que se tutela é a dignidade da pessoa em seu campo sexual, independentemente da moralidade 

coletiva, destarte, prevalecendo como bem jurídico a proteção individual, e não a honra social. 

Ademais, promoveu-se a unificação das condutas dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, 

aglutinando-as na atual redação do art. 213, CP. Quanto a esse tipo penal, o legislador ordinário revogou a 
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qualificadora prevista no parágrafo único e acrescentou o parágrafo primeiro, predizendo pena maior ao crime 

de estupro praticado contra vítima que tenha menos de dezoito e mais de catorze anos, negligenciando, por 

outro lado, de dispor sobre as vítimas de mais tenra idade. 

Nessa senda, outra substancial alteração foi a inserção do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A), 

cuja tutela se destina aos sujeitos que detenham a qualidade de vulnerabilidade, assim compreendidos os 

menores de 14 anos e os que, por enfermidade ou deficiência mental, não possam oferecer resistência ou não 

tenham o necessário discernimento para a prática dos atos sexuais. 

Realce deve ser feito que o art. 217-A não alçou as elementares de “violência ou grave ameaça” ao 

tipo penal. Nos dizeres de Masson (2014, p. 907), “a vulnerabilidade da vítima substituiu a presunção de 

violência (violência ficta ou indutiva), antigamente prevista no art. 224 do CP”. 

Doutro modo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que ao contrário do que alega o Agravante, 

não ocorreu a abolitio criminis do art. 224 do Código Penal, que tratava da violência presumida. Na verdade, 

nos termos do art. 7º da Lei Nº. 12.015/2009, o mencionado artigo foi revogado, porque o estupro e o 

atentado violento ao pudor, praticados mediante violência presumida, configuram, hodiernamente, o crime 

do art. 217-A do Código Penal, o denominado estupro de vulnerável. (AgRg no Ag 706.012/GO, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, julgado em 27.10.2009, Quinta Turma, DJe 23/11/2009). 

Ocorre que, buscando pacificar as definições acerca da natureza que envolve os sujeitos vulneráveis, 

em 24 de setembro de 2018, foi publicado a Lei Nº. 13.718, redação legal que inseriu o parágrafo quinto ao 

art. 217-A, CP. Doravante, sua redação passa a prever, expressamente, que incide o crime de estupro de 

vulnerável a todas as condutas descritas em seu caput e parágrafos, “independentemente do consentimento 

da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime”. 

Não obstante tal tratativa, resta aguardar a fim de verificar a sustentabilidade do posicionamento 

diante dos operadores do Direito, de modo especial perante os juizados, haja vista a presença de diversos 

entendimentos que, corriqueiramente, são levados ao crivo do poder judiciário em busca de sua jurisdição. 

Esse é o ponto nevrálgico do estudo. 

 

4.A IMPERATIVIDADE PUNITIVA ESTATAL DAS AÇÕES PENAIS ANTE OS INTERESSES DA VÍTIMA 

  

Inicialmente, cabe destacar a evolução do papel do Estado diante das ações penais que versem sobre 

os crimes de estupro. 
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Antes da Lei Nº. 12.015/2009, o art. 225 do Código Penal tinha como regra a natureza de ação penal 

a iniciativa privada. Ocorre que, várias foram as críticas em relação a natureza da ação penal privada, isso 

porque se admitia, a título exemplificativo, que caso a vítima visse a falecer e esta não tivesse quem pudesse 

por ela dar continuidade ou por ela representar, a conduta delitiva não teria outro o resultado que não sua 

impunidade. 

Com a edição da legislação retrocitado, os crimes de estupro tiveram sua regra alterada, passando a 

ter como característica a de ação penal pública condicionada a representação, apenas figurando como 

exceções, isto é, tendo por natureza ação penal pública incondicionada, quando se estivesse diante dos 

seguintes casos: vítima menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. 

A Lei Nº. 13.718/2018, por sua vez, introduziu diversas modificações na seara dos crimes contra a 

dignidade sexual. Dentre essas mudanças, destaca-se aqui apenas a alteração no que tange a tratativa das 

ações penais. Doravante, o art. 225 do CP passa a prever que se procede mediante ação penal pública 

incondicionada os crimes definidos nos Capítulos I e II do Título VI do CP, que tratam dos “Crimes Contra a 

Dignidade Sexual”. 

Assim sendo, o parágrafo único que trazia em sua redação a exceção à regra da ação penal pública 

condicionada, acabou por revogado diante de sua contradição lógica, uma vez a ação penal agora é publica 

incondicionada. 

Por fim, ressalta-se que, muito embora o novo tipo penal mencione apenas os capítulos I e II, a regra 

é de que todo e qualquer crime seja de ação penal pública incondicionada, apenas sendo de ação penal privada 

ou pública condicionada a representação, quando a lei expressamente assim a declara, conforme ditames do 

art. 100 do CP, portanto, desnecessária tal previsão pelo legislador, o qual preferiu pecar pelo excesso. 

 

5.DA IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO E EXPERIÊNCIA SEXUAL AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL 

  

Como mencionado, a Lei Nº. 13.718/2018 acabou por inserir o parágrafo quinto ao art. 217-A do CP, 

assim dispondo que “as penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se 

independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela já ter mantido relações sexuais 

anteriormente ao crime.”. 

Nessa senda, semelhante entendimento já havia sido sumulado pelo STJ, o qual trouxe sob a ordem 

de número 593 o seguinte verbete: 
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Súmula 593, STJ. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato 

libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua 

experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. 

 

Criminaliza-se, portanto, a conduta do agente que tenha conjunção carnal ou a pratica de algum outro 

ato libidinoso com pessoa menor de quatorze anos ou portadora de enfermidade ou deficiência mental que 

seja incapaz de discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não tenha condições 

de oferecer resistência. 

Não obstante a grande investidura do quadro onde se esteja diante de uma subsunção de um crime 

como o de estupro de vulnerável, tal premissa demonstra-se, ainda, como não inflexível. É prematuro se 

afirmar, portanto, que a dialética objeto desse trabalho esteja superada. 

Ultrapassado as delimitações no que tange a extensão da suposta vítima vulnerável, veremos quais 

soluções que já foram e/ou estão sendo assinaladas pela doutrina e jurisprudência sobre o assunto e, ao final, 

concluiremos a análise apontando, sem qualquer pretensão de encerrarmos o debate, qual posição nos parece 

mais adequada tecnicamente. 

 

5.1. AS POSIÇÕES DA DOUTRINA NO QUE TANGE A VULNERABILIDADE 

  

Os pensadores do direito criminal não são unânimes em dizer se o sujeito passivo do crime de estupro 

de vulnerável pode, de alguma maneira, dispor sobre sua sexualidade ou não, mesmo no cenário onde possam 

aquiescer e/ou cobiçar as práticas sexuais. 

Preliminarmente, registra-se que a doutrina majoritária aponta no sentido de que a falta de 

maturidade dos menores de 14 anos seja a regra a ser considerada quando do momento de análise ao crime 

previsto no art. 217-A, CP. Nesse sentido, leciona Martinelli (2017, p. 338): 

A nova figura justifica-se pela fragilidade das vítimas envolvidas. Entende o legislador que o menor de 14 anos 

não possui maturidade suficiente para discernir sobre suas escolhas, especialmente quando houver envolvimento 

sexual. O consentimento da vítima abaixo dos 14 anos é inválido. O agente, por isso, merece a punição por se 

aproveitar de sua condição de vulnerável. 

 

Despiciendo, portanto, alongarmos o entendimento prevalente. De outro modo, cabe verificar a 

existência de possíveis ressalvas a essa premissa. 
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Apesar de os manuais de Direito Penal não se declinarem às minúcias, é possível encontrar anotações 

que apontem que em certos contextos, quando observados fatidicamente, sejam abrigados de licitude uma 

pratica sexual em que esteja presente um sujeito menor de catorze anos. 

Segundo Mirabete (2006, p. 478, apud CONDÉ, 2012, p. 35), se presentes determinadas circunstâncias, 

afastada é a responsabilidade penal do agente, conforme aduz: 

Não se caracteriza o crime, quando a menor de 14 anos se mostra experiente em matéria sexual; já havia 

mantido relações sexuais com outros indivíduos; é despudorada e sem moral; é corrompida; apresenta péssimo 

comportamento. Por outro lado, persiste o crime ainda quando menor não é mais virgem, é leviana, é fácil e 

namoradeira ou apresenta liberdade de costumes […] 

 

 Para Noronha (1995, apud CONDÉ, 2012, p. 35), reconhecer a presunção de violência absoluta “é 

inadmissível, porque se puníssemos sempre o agente que tivesse contato carnal com um menor, estaríamos 

consagrando a responsabilidade objetiva, coisa, entretanto, repudiada pela nossa lei”. 

Além da (in)experiência do sujeito passivo do delito, outras interessantes teses defensivas continuam 

a ser objeto de debate, com destaque para a mínima diferença de idade e a existência de relação afetiva mais 

acentuada que a sexual entre as partes; a maturidade precoce da vítima, como validação do seu 

consentimento e; a observância dos princípios da proporcionalidade e da fragmentariedade. 

Essas teses chegaram aos tribunais. Adiante, percorre-se como esses argumentos defensivos são 

tratados na prática. 

 

5.3. AS POSIÇÕES DOS TRIBUNAIS NO QUE TANGE A VULNERABILIDADE 

 

Indo na mesma direção seguida pela doutrina, pode-se afirmar que os tribunais brasileiros 

encamparam o espírito que guiou o legislador na redação do art. 217-A do Código Penal e, assim, julgam os 

casos concretos tomando a vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos como regra. 

Nesse cenário, é pacífico que as denúncias que retratam a ocorrência da prática de ato sexual ou outro 

libidinoso em face de criança ou adolescente, que ainda não alcançou o décimo quarto ano de idade, chegam 

ao seu final com o acolhimento do pedido condenatório. Esse entendimento, em regra, é o adotado pelo 

Judiciário, isto é, trata-se do atual modelo de política criminal. Vejamos alguns precedentes recentes do 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo: 
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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VITIMA CORROBORADA POR OUTROS MEIO DE PROVA – 

ATIPICIDADE DOS ATOS LIBIDINOSOS – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO 

MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. […] O simples fato de praticar 

ato de conotação sexual com pessoa vulnerável, ciente de sua condição, é o que basta para 

configurar o crime contido no tipo penal em epígrafe. […] Recurso improvido. (TJES, Relator 

Des. Adalto Dias Tristão; Revisor Subs. Des. Júlio Cesar Costa De Oliveira, Apelação 0000461-

91.2017.8.08.0061, Data do Julgamento: 18/10/2017). 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU – RECURSO MINISTERIAL – 1) 

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL – 

REJEITADA – 2) MÉRITO: CONDENAÇÃO NO ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL – EXISTÊNCIA 

DE PROVAS DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – 3) RECURSO 

PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. […] 2. Não se trata apenas de condutas simplórias, que geraram para vítima 

desconfortos ou incômodos que feriram seu pudor, como salientou a peça guerreada, mas 

verdadeiros atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Frisa-se que ficou fartamente 

provado que o apelado, abraçou a vítima, passou a mão por duas vezes em sua genitália por 

cima da calcinha e segurando o rosto da criança a forcou a ver seu pênis, pois ela 

inicialmente havia se recusado. O informativo nº. 533, do Superior Tribunal de Justiça, 

expressa que a consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) 

se dá não apenas quando há conjunção carnal, mas sim todas as vezes em que houver a 

prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. 3. Recurso provido para condenar 

o apelado pela prática do crime de estupro de vulnerável. (TJES, Classe: Apelação, 

23110000066, Relator: Adalto Dias Tristão – Relator Substituto: Getúlio Marcos Pereira 

Neves, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 29⁄03⁄2017, Data da 

Publicação no Diário: 04⁄04⁄2017). 

 

 Portanto e em resumo, repetimos que também na jurisprudência prevalece a regra da presunção legal 

da vulnerabilidade. 

Desse ponto em diante, quando os casos concretos mais peculiares são analisados pelos julgadores, 

percebe-se que a harmonia supracitada não se mantém. Isto porque com grande frequência os tribunais são 

convocados a explicitar se a presunção que a Lei trouxe é de caráter absoluto ou relativo. A solução não tem 

sido unânime. 

Antes, porém, consignamos que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm se 

apresentado como órgãos convictos sobre o assunto, pois suas jurisprudências encontram-se pacificadas no 

sentido de que se trata de presunção absoluta de vulnerabilidade. 
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Asseverou o STJ, em tese firmada em recurso especial repetitivo, que para a caracterização do crime 

de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do CP, basta que o agente tenha conjunção carnal ou 

pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual 

experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam 

a ocorrência do crime. (STJ. 3ª Seção. REsp. 1.480.881-PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 

26/08/2015, DJe 10/09/2015). 

Recentemente, a Terceira Seção desse Tribunal Superior, reafirmando sua postura, aprovou a Súmula 

de número 593, o qual traz como redação: 

O crime de estupro de vulnerável configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com 

menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência 

sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. (Súmula 593, STJ). 

A inflexibilidade do Superior Tribunal de Justiça é de tal monta que nem mesmo na dosimetria da pena 

entendeu ser viável o temperamento da presunção rigorosa em destaque. Concluiu, assim, que a experiência 

sexual anterior e a eventual homossexualidade do ofendido, assim como não desnaturam (descaracterizam) 

o crime sexual praticado contra menor de 14 anos, não servem também para justificar a diminuição da pena-

base, a título de comportamento da vítima. (STJ. 6ª Turma. REsp 897.734-PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado 

em 03.02.2015). 

O STF, em julgados menos recentes, posiciona-se no mesmo sentido, conforme se extrai do HC n°. 

119.091/SP, Rel. Ministra Cármem Lúcia, 2ª T., DJe 18/12/2013; do AgRg no RHC n°. 97.664/DF, Rel. Ministro 

Teori Zavaski, 2ª T, DJe 21/10/2013; e do HC n°. 105.558/PR, Relatora Min. Rosa Weber,1ª T., DJe 12/06/2012. 

Nos precedentes HC 93.263, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 14/04/08; RHC 79.788, Rel. Min. 

Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ de 17/08/01; e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10, asseverou a 

Suprema Corte que o bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é 

imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela 

compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. (STF, 1º Turma, Rel. Carmen Lúcia, HC 

93.263, publicação 18/04/2008). 

Acompanhando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o Tribunal capixaba também já foi 

convocado a se manifestar sobre a natureza da presunção de vulnerabilidade, e o fez nos seguintes termos: 
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PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. 

PENA. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a prática de relações 

sexuais entre o réu e a vítima, menor com 13 (treze) anos de idade (o que é admitido por 

ambos tanto na esfera policial quanto na judicial), não há que se falar em absolvição. 

Presunção absoluta de violência, com a ressalva do posicionamento do relator. 2. Fixada a 

pena no mínimo legal e não sendo possível, nesse ponto, atingir-se situação mais vantajosa, 

há ausência de interesse. (Apelação Criminal nº. 0002448-90.2011.8.08.0056). 

 

 Estabelecidas essas premissas, percebe-se atualmente que, mesmo considerando a edição de uma 

súmula, a existência de recurso especial repetitivo e de todos os precedentes do Supremo Tribunal, não são 

raros os tribunais e juízes estaduais que ainda se posicionam em sentido oposto àquela orientação. 

Assim, ainda que a tese da inflexibilidade da vulnerabilidade esteja consolidada nos Tribunais 

Superiores, tal assertiva não pode ser reduzida a uma convicção de que a vetusta contenda esteja, doravante, 

superada em todos os órgãos do Poder Judiciário. 

Em outras palavras, ainda há magistrados lastreando seus julgados na relativização da vulnerabilidade. 

Embora sejam casos excepcionais, não se pode dizer que são irrelevantes. Ao contrário, pelos processos que 

serão adiante destacados, nota-se que a insistência dos juízes em desafiar a perene orientação jurisprudencial 

tem como fim maior o de adequar o Direito Penal à vida cotidiana, afastando aqueles casos concretos das 

indesejáveis generalizações e objetivações. 

De antemão, convém registrar que já na década de noventa o próprio STF, através do exame do 

Habeas Corpus Nº. 73.662/9-MG, veio a definir como juris tantum a vulnerabilidade do sujeito passivo que, à 

época, contava doze anos de idade. Nesse sentido, aduz: 

[…] A presunção de violência prevista no artigo 224 do Código Penal cede à realidade. Até porque não há como 

deixar de reconhecer a modificação havida, de maneira assustadoramente vertiginosa, nas últimas décadas, 

mormente na atual quadra. 

[…] nos nossos dias não há crianças, mas moças de doze anos. 

[…] A pouca idade da vítima não é molde para afastar o que confessou em Juízo, ou seja, haver mantido relações 

sexuais com o Paciente por livre e espontânea vontade. O quadro revela-se realmente estarrecedor, porquanto 

se constata que a menor, conta apenas com doze anos, levava vida promíscua […]. (CONDÉ, 2012, p. 44). 

 

 Naquela remota época, até mesmo o Superior Tribunal de Justiça entendia de modo diverso ante ao 

que atualmente predomina. Em 14 de Junho de 1994, ao julgar o Recurso Especial N°. 46.424-2, relatado pelo 

Ministro Cernicchiaro, entendeu ser inconstitucional qualquer lei penal que despreze a responsabilidade penal 

subjetiva, impugnando, pela primeira vez, a presunção de violência nos crimes sexuais. 
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Tem-se registro que, até o ano de 2007 o Tribunal Cidadão mantinha esse entendimento, como pode 

ser visto através do Habeas Corpus Nº. 88.664, onde foi consignado o entendimento: 

ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. VÍTIMA COM 13 ANOS E 11 MESES DE IDADE. 

INTERPRETAÇÃO ABRANGENTE DE TODO O ARCABOUÇO JURÍDICO, INCLUINDO O ECA. 

MENOR A PARTIR DOS 12 ANOS PODE SOFRER MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. HABEAS 

CORPUS COMO INSTRUMENTO IDÔNEO PARA DESCONSTITUIR SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA E, POIS, DO ESTUPRO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Se o ECA 

aplica medidas socioeducativas a menores a partir dos 12 anos, não se concebe que menor 

com 13 anos seja protegida com a presunção de violência. 2. Habeas corpus em que os fatos 

imputados sejam incontroversos é remédio hábil a desconstituir sentença condenatória. 3. 

Ordem concedida. (STJ, 6º Turma, Rel. OG Fernandes, HC nº 88.664, publicação 23/06/2009). 

 

 Atualmente, como dito, são as instâncias inferiores que ainda mantém assente esse posicionamento. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em apelação julgada em abril de 2017, afastou a 

responsabilidade penal de um agente acusado de praticar as condutas previstas pelo artigo 217-A do códex 

repressivo, in verbis: 

Em que pese a atuação da vítima e seu companheiro não retrate a conduta esperada, em tese, por indivíduos em 

idade análoga, percebe-se que permanecem resguardados os direitos da adolescente, até mesmo porque há 

relatos de que frequenta regularmente a escola e encontra-se assistida material e afetivamente pela genitora e 

pela família do companheiro, que a acolheu em sua residência. Nesse mesmo norte, não merece a conduta dos 

genitores do casal ser caracterizada como omissão, visto que, ao invés de ignorar o relacionamento entre o 

indiciado e a adolescente, optaram por mantê-los protegidos, dando-lhes orientação e assistência. (Apelação 

Criminal do TJRS, 2017). 

 

 Também o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (processo Nº. 2013.057402-4), aduz que “embora 

formalmente típica, a conjunção carnal com menor de 14 anos pode, em circunstâncias muito excepcionais, 

caracterizar um ato insignificante para o direito penal, quando não importar em ofensa ao bem juridicamente 

protegido pela norma, qual seja, a dignidade sexual”. Nesse sentido, continua o colegiado: 

A família é ‘base da sociedade’, sendo-lhe, por isso, assegurada ‘especial proteção do estado’ (CF, art. 

226). Diante de prova robusta da intensa e efetiva constituição de núcleo familiar entre a suposta vítima e o 

acusado, denotando-se clara harmonia no relacionamento entre si e com seus parentes, a adequação 

formalmente típica da conduta deve ceder espaço à proteção da família. Em um contexto como esse, fica 

evidente a ausência de ofensividade da conduta, de periculosidade social da ação, de reprovabilidade da 

conduta e, principalmente, a inocorrência de qualquer lesão ao bem juridicamente protegido. (Apelação 

Criminal 070110013905). 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por sua vez, já entendeu ser necessária, no caso concreto, a 

comprovação da vulnerabilidade para a condenação do réu. Aduziu que a condição de vulnerabilidade da 
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vítima, trazida pela Lei Nº. 12.015/2009, é relativa, já que o Direito Penal não admite presunções absolutas, 

ainda mais nos dias atuais onde as cenas de sexo são dominantes na mídia televisiva. Consignou, por fim, que 

admitir-se hipocritamente que uma jovem com idade inferior a 14 anos seja ingênua e inexperiente, sem 

capacidade de se autodeterminar em relação à sua sexualidade, é fazer vista grosa à moderna realidade que 

aí está, onde as meninas, como no caso dos autos, tomam as iniciativas das relações sexuais, dizendo ao 

namorado que queria perder a virgindade com ele. 3- Restando comprovado que a conjunção carnal ocorreu 

de comum acordo, sem que tenha havido qualquer tipo de violência ou grave ameaça, não há que se falar em 

crime de estupro de vulnerável, pois a inexistência da innocentia consilii afasta vulnerabilidade da vítima. 4- 

Recurso defensivo provido. Recurso ministerial prejudicado. (Apelação Criminal 0078171-43.2010). 

Em sentido semelhante já se manifestaram os Tribunais, da Bahia – Ap. 15525-1/2003, 1.ª C.C. rel. 

Abelardo Virgílio de Carvalho, 09.03.2010; do Rio de Janeiro – Ap. 005088-59.2012.8.19.0045/RJ, 1ª C.C., rel. 

Luiz Zveiter, 19.03.2013; e de São Paulo – Ap. 0001601-53.2011.8.26.0132, 1.ª C.C.E., rel. Airton Vieira, v.u. 

(NUCCI, 2014, p. 130-131). 

Por todo o exposto, parece-nos que a pacificação desejada pelos Tribunais Superiores está distante de 

ser alcançada. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Neste sentido, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como a nova 

redação prevista no parágrafo quinto do art. 217-A, não parece, data vênia, ser a medida mais adequada a 

garantir uma indistinta prestação jurisdicional, haja vista que ao adotar um posicionamento intransigente, tal 

como fez, potencializou que a repressão criminal seja estendida a eventuais casos em que o Direito Penal 

deveria se furtar de regular, pois, ausentes os motivos de sua incidência/aplicação. 

Em remate, aventuramo-nos ainda a propor que os operadores de Direito busquem encontrar o ponto 

de equilíbrio entre os regramentos jurídicos e sociais, caso estes sejam aparentemente conflitantes. É certo 

que vivemos sobre novos paradigmas comportamentais, onde a ciência penal tem o papel fundamental de 

realizar a ponderação valorativa desses contextos fatídicos. 

Assim como o fez o Tribunal catarinense, entendemos que acima da interpretação formal, deve ser 

sobrelevado o bem juridicamente protegido pela norma, qual seja, a dignidade sexual do menor de 14 anos, 

afinal, temos que pode mesmo ocorrer, em circunstâncias excepcionais, que algumas condutas, embora típicas 

formalmente, mostrem-se insignificantes. 
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Estas elucubrações, longe de nos fazer opinar em favor da alteração da política criminal vigente de 

proteção ao vulnerável, têm o condão, decerto, de alertar para o fato de que na ciência criminal são 

indesejáveis as objetivações, sejam elas ligadas ao autor ou à vítima de eventuais delitos. 

Conforme ensina Tenca (2013, p. 15, apud NUCCI, 2014, p. 32), “o direito penal tem confundido, com 

frequência, o fim ético-social com um nítido fim moralizante, e semelhante disparate tem ocorrido, também, 

em nível legislativo e doutrinário”. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, com pouco mais de 519 anos de existência, passou por diversas fases para construir o Estado 

Democrático de Direito contemporâneo, sendo desenvolvido através de uma colônia da monarquia 

portuguesa, passando-se, pois, para uma monarquia independente e, posteriormente, criando-se uma 

República Federativa em que, em alguns momentos, fora regida por ditatura e, atualmente, graças a diversos 

movimentos sociais, consolida-se uma República politizada e que agrega, entre seus valores, o voto popular 

para escolha de seus governantes. 

Nesse contexto, tendo o país atravessado diversos percalços para construção e, porque não a própria 

reconstrução do Estado Democrático de Direito contemporâneo, muito se discute qual seria o papel, a 

necessidade e a importância do Sistema Único de Saúde, especialmente no que tange à aplicação dos seus 

princípios norteadores. 

Os grandes debates sobre a temática, sem dúvidas, são sobre a possibilidade e alcance das políticas 

públicas em saúde, bem como qual o efetivo papel do Estado no atendimento da saúde da população em 

contexto geral, havendo uma confusão generalizada entre os princípios reagentes ao direito da saúde, bem 

como a divisão sedimentada pelas próprias leis infraconstitucionais que regulamentam, de forma 

individualizada sobre o Sistema Único de Saúde e sobre os planos e seguros privados da assistência à saúde. 

Dentre as discussões inerentes ao tema, sempre vem à tona a capacidade contributiva do paciente e 

o alcance de gastos do Estado na promoção e defesa da saúde, lembrando-se que, na atualidade, seu conceito 

estabelece que a “saúde é um bem-estar físico, mental e social” (OMS, 2016, p. 01), impondo asseverados 

debates, inclusive em âmbito judicial, para saber os limites e obrigações dos Entes Públicos, Entes Particulares 
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e os próprios limites de pedidos dos pacientes que buscam, através da atuação do Poder Judiciário, o 

atendimento de suas reivindicações particulares. 

Independentemente do enfoque que se pretenda dar à discussão do direito da saúde, certo que os 

princípios constitucionais são reagentes tanto quanto se pensa na esfera pública como obrigação do Estado 

em atender as necessidades e demandas da população, quanto na própria esfera privada que, através da 

disponibilização de seguro/plano de saúde, busca a lucratividade nos moldes do próprio capitalismo. 

Sem a pretensão do esgotamento da temática proposta, o presente trabalho científico tem por 

objetivo analisar os princípios constitucionais do direito da saúde, traçando-os com o próprio momento 

histórico que é vivenciado por diversas reformas que causam asseveradas discussões por impactar 

diretamente nos direitos conhecidos e há tempos protegidos em nosso ordenamento jurídico.  

 

2.  HISTÓRIA DO DIREITO DA SAÚDE NO BRASIL 

 

No início da colônia Brasil, não havia qualquer preocupação com a saúde da população, sendo 

tradicionalmente objetivadas curas por curandeiros ou através de crenças religiosas, com a incorporação, nos 

respectivos tratamentos, de plantas medicinais que advinham da própria cultura indígena que foi mesclada 

com a tradição trazidas pelos colonizadores pela ausência de médicos em território nacional. A Companhia de 

Jesus, fundada em 1540 por Inácio de Loyola, foi a primeira instituição a fornecer medicamentos à população. 

Comenta Marcus Vinícius Polignano (2015, p. 03) que, até a vinda da família real portuguesa para o 

Brasil só existiam 4 médicos exercendo a profissão em todo o território nacional, mostrando-se que não havia 

preocupação com uma política pública de saúde, porquanto, como cediço, os segregados e aventureiros que 

foram os migrantes colonizadores desta terra. 

Até então, O modelo adotado na Colônia era imposto no Brasil, tendo a autoridade médica o exercício 

dos poderes de polícia e administrativo, responsável pela mesma pratica em Portugal, mas em menor número 

de pessoas. 

No entanto, referida situação começou a mudar as denominadas Guerras Napoleônicas, porquanto 

estabeleceu-se sérios conflitos em que se buscava minar o comércio e as alianças de países europeus com a 

Inglaterra, aliado ao fato de que, o exército francês, à época, era um poderio bélico avassalador. 

Nessa toada, Portugal que mantinha aliança comercial e política com a Inglaterra não poderia atender 

ao chamado de Napoleão Bonaparte que, em 1806, determinava o bloqueio continental e o fechamento dos 
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portos europeus aos navios ingleses e se viu ameaçada de invasão pelas tropas francesas através do Tratado 

de Fontainebleau, datado de 1807, que objetivava a invasão de Portugal pela Espanha. 

Evidentemente que o Brasil, como colônia portuguesa à época, seria uma opção para que a família 

real portuguesa se visse protegida da invasão de Napoleão Bonaparte, transferindo-se, provisoriamente, o 

governo português para o Brasil e, para que isto se tornasse factível, necessário que houvesse a infraestrutura 

mínima para receber os nobres e a família real portuguesa, bem como as tropas inglesas que serviriam de 

suporte às costas brasileiras. 

Assim, também começou a mudar a história do Direito da Saúde no Brasil, porquanto foi trazido 

médicos de Portugal, mas não só, também foi instituída a primeira faculdade de medicina em território 

nacional, no Estado da Bahia, denominada inicialmente como Escola de Cirurgia da Bahia, nos idos de 1808, 

sendo o primeiro cenário em que há uma criação de políticas públicas voltada à saúde da população brasileira. 

Importante destacar que na Europa, desde o final do século XVIII havia um movimento sanitário, tendo 

em vista a alta migração para as cidades como consequência do Iluminismo e da Revolução Industrial. 

Prosseguindo-se com a contextualização histórica da saúde, não houve grandes movimentos que se 

preocupasse com a saúde nos anos subsequentes, tal como se conhece hoje, as medidas eram tomadas como 

forma de prevenção de grandes epidemias ou como medida de assegurar uma aposentadoria àquelas pessoas 

que não tinham mais condições de trabalho, como por exemplo a criação da Previdência Social. 

No entanto, nos anos 70, como medida necessária para estabelecer a saúde como um direito social 

consolidado, começou-se a propagar diversas ações que pretendiam, paralelamente, a destituição do regime 

militar instaurado, bem como a maximização de direitos sociais em prol da própria população brasileira, atos 

estes conhecidos como “Reforma Sanitária”. 

Lembre-se, por oportuno, que a ditatura militar instaurada entre os anos de 1964 a 1985 suprimiu 

diversos direitos e garantias fundamentais, porque partia de uma premissa autoritária e nacionalista, 

desprestigiando o debate e as necessidades da população, como um todo. 

Dentro do espírito da Constituição Cidadã que foi promulgada em 1988, proveio a idealização dos 

artigos 6º, 196, 198, Inciso II, da Constituição Federal, buscando assegurar a saúde como um direito 

fundamental social, mas não só, também trouxe a ideia de universalidade de acesso, integralidade de 

tratamento e equidade, consubstanciado no que seria o próprio pilar do Sistema Único da Saúde. 

Em razão desta contextualização, é possível compreender de forma simplificada a construção do 

direito da saúde em território nacional, sem perder de vista documentos internacionais que foram 
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impactantes nesta consolidação e diversos relatos históricos que não foram abordados por uma opção 

epistemológica.  

 

3. PRINCÍPIOS DO DIREITO DA SAÚDE 

A Constituição Federal fixou a ideia social que rege o direito sanitário brasileiro, pois estabelece no 

caput do artigo 196 que: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

 

Extrai-se, portanto, do referido artigo os princípios da universalidade e equidade, os quais serão 

isoladamente tratados, já que, como ressaltando anteriormente, tratam-se dos pilares do Sistema Único de 

Saúde. 

A ideia primordial do princípio da universalidade de acesso é que todos os cidadãos brasileiros, sem 

qualquer tipo de discriminação, tenham acesso ao serviço de saúde, independentemente de suas condições 

financeiras. Em outras palavras, tanto o pobre, na acepção do termo, quando aquelas pessoas com riqueza 

acima da média estabelecida no país teriam direito aos serviços públicos de saúde. 

Destaca-se que neste conceito de universalidade estão compreendidos o direito à proteção e 

recuperação da saúde, direito à prevenção da doença e seu tratamento, devendo ocorrer o acesso aos serviços 

e ações destinados à recuperação do doente. 

Lembre-se que os serviços públicos não estão atrelados apenas as consultas médicas, mas, também, 

da própria medicação que é fornecida pelo Sistema Único de Saúde e tratamentos correlatos que buscam, em 

sua essência, o bem-estar físico, mental e social, nos moldes do conceito da OMS. 

Aione Maria da Costa Sousa (2014, p. 232) relembra em seu trabalho científico que: 

Ademais, algo que deve ser observado é a relação da universalidade e equidade, pois num sistema em que as 

desigualdades são extremas, não se pode desconsiderar as diversidades, sejam elas regionais ou de condições de 

vida, de moradia, de renda, de gênero ou de etnia. Não se pode desconsiderar as necessidades e capacidades dos 

sujeitos, as prioridades políticas na melhoria da qualidade de vida da população mais pobre e em situação de 

risco e vulnerabilidade, mas isso não significa reduzir a saúde a uma política para os pobres. 

 

Nessa toada, verifica-se que a construção da situação não se restringe apenas a uma necessidade de 

uma parcela da população, pois, o princípio da universalidade de acesso permite que todos, sem distinção, 
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mesmo pelo viés econômico, possa buscar do Sistema Único de Saúde, inclusive por medidas judiciais que são 

crescentes na área da saúde, o acesso aos serviços. 

Cremos que, por isso, haja uma corrente crescente, inclusive impulsionada por interesses econômicos, 

que defendam a restrição da universalidade de acesso àquelas pessoas que realmente tenham necessidades 

e sejam pobres na acepção do termo. 

Por outro lado, o princípio da equidade é a visão que busca diminuir a desigualdade, pois, em que pese 

todos possuírem direito ao acesso a saúde, nem todos os seres humanos são iguais e, por isso, suas 

necessidades são distintas que variam, desde a forma de tratamento, quanto também outros fatores 

socioeconômicos relevantes. 

É possível traçar um paralelo na própria visão aristotélica, em que o direito deve tratar todos 

igualmente e os desiguais na medida de sua desigualdade, contudo, certo é que essa analogia se torna, 

efetivamente, muito simplória à necessidade pontuada na área de políticas públicas voltada à saúde. 

Por derradeiro, há que se abordar o princípio da integralidade de atendimento esculpido no art. 198, 

Inciso II, da Constituição Federal, que, em ressuma, tem o viés de tratamento, quando se pensa nas diversas 

fases de uma doença, mas, como o conceito de saúde não é apenas a ausência de doenças, sua repercussão e 

aplicabilidade se torna extensa. 

Nada obstante, em primeiro momento podemos entender que a integralidade é a busca do Ente 

Público na disponibilização dos meios para cura ou para amenizar a dor do paciente, pensando-se, em 

cuidados paliativos, propriamente dito, com o fornecimento de leitos, médicos especializados, outros 

profissionais da saúde que são necessários ao tratamento, medicamentos, entre uma infinidade de exemplos 

que possam ser vislumbrados. 

Contudo, não basta a questão de atendimento, a integralidade também busca reabilitar o paciente à 

vida comum, o mais próximo possível da sua realidade, ainda que haja intervenções medicamentosas, 

procedimentais ou mesmo através de equipamentos artificiais, sempre em busca da própria qualidade de vida 

do paciente. 

Não obstante, também se traduz, através do princípio da integralidade, políticas públicas e atuações 

de diversos setores para buscar a saúde preventiva, com planos de ação para que o haja a conscientização do 

cidadão em determinada doença e orientação de como preveni-la. 

Nesta linha, não basta curar a doença ou reabilitar a qualidade de vida, também é de suma importância 

evitá-las, com políticas públicas voltadas a esta ação. 
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Diante deste panorama, podemos verificar os pilares que sustentam as leis voltadas a saúde e que dão 

sustentáculo ao Sistema Único de Saúde. 

 

4. CONCLUSÃO 

A construção deste artigo trouxe uma revisão sobre os princípios reagentes, em âmbito constitucional, 

aplicados ao direito sanitário brasileiro, sendo que, constantemente, são invocados em ações judiciais contra 

entes públicos e privados, já que, independentemente de condições, certo é que a população, pelo arquétipo 

constitucional vigente, tem ao seu favor os princípios da universalidade, da integralidade e da equidade. 

No entanto, fica claro que, ao aplicar os princípios constitucionais se torna um sustentáculo as 

legislações infraconstitucionais que regulamentam o Sistema Único de Saúde e de Planos/Seguros Saúde, 

devendo ser levada a efeito para a aplicação das especificidades trazidas com o direito da saúde na esfera 

individual ou em questões coletivas, quando se pensa, pontualmente, em políticas públicas. 
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AVANÇO NA PROTEÇÃO À MULHER 

 

Eduardo Luiz Santos Cabette - Delegado de Polícia, Mestre em Direito Social, 
Pós Graduado em Direito Penal e Criminologia, Professor de Direito Penal, 
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na graduação e na pós – graduação do Unisal e Membro do Grupo de 
Pesquisa de Ética e Direitos Fundamentais do Programa de Mestrado do 
Unisal. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

A Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, criou uma série de medidas protetivas de 

urgência em prol da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Entretanto, sempre se constatou um 

“déficit” na real aplicação dessas proteções, sendo um dentre vários problemas, a obrigatoriedade de 

jurisdicionalização do decreto. Isso porque sequer foi ainda possível instalar a contento em todo o país os 

chamados Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, muito menos ainda criar 

plantões de 24 h. para o atendimento de casos. 

Como o próprio nome diz, as cautelares processuais penais consistentes em medidas protetivas da 

mulher são de “urgência”, quando não de “emergência”, de forma que o atendimento imediato e tomada de 

providências é crucial para um bom funcionamento do sistema legalmente estabelecido, sob pena de que se 

tenha uma boa normatização e uma péssima aplicação concreta. 

Com vistas a essa situação de descompasso entre a legislação e a efetivação da proteção devida às 

mulheres em situação de vulnerabilidade, foi alterada a Lei 11.340/06 pela Lei 13.827/19, possibilitando, em 

certas circunstâncias, o deferimento direto das medidas protetivas à mulher pela Polícia, apenas com análise 

de legalidade posterior pelo Judiciário. 

Na mesma toada foi editada a Lei 13.836/19 para constar do artigo 12, § 1º., IV da Lei Maria da Penha 

a condição de a ofendida ser pessoa com deficiência ou se da violência sofrida resultou deficiência ou 

agravamento da deficiência preexistente. 

Neste trabalho serão abordados os principais pontos discutidos sobre ambas as legislações 

supramencionadas, deixando-se, ao final uma síntese de revisão conclusiva. 
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2. A AMPLIAÇÃO DOS LEGITIMADOS A DEFERIR MEDIDAS PROTETIVAS 

A Lei 11.340/06, em seu artigo 22, II, prevê que nos casos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher o Juiz poderá aplicar imediatamente ao agressor a medida de “afastamento do lar, domicílio ou local 

de convivência com a ofendida”. 

Como já mencionado, tal medida é de salutar previsão legal. No entanto, sua aplicação realmente 

imediata tem sido algo extremamente excepcional, senão absolutamente inexistente. Acontece que o 

Delegado de Polícia, ao receber a notícia e o pedido da vítima, não podia determinar, por si mesmo, a medida. 

Devia encaminhar o pedido e demais documentos instrutórios ao Juiz de Direito no prazo de 48 horas (artigo 

12, III, da Lei 11.340/06), sendo fato que o magistrado, ao receber o pedido devidamente instruído teria outro 

prazo de 48 horas para deliberação (artigo 18, I, da Lei 11.340/06). Percebe-se que entre o pedido da ofendida 

e o eventual deferimento judicial podem correr 96 horas, isso sem contar o tempo para a expedição do 

respectivo mandado e a intimação do agressor. 

Não há nada mais notório do que o fato de que esse sistema não poderia funcionar a contento no que 

diz respeito à proteção efetiva da mulher vitimizada. Na verdade, o sistema é uma espécie de maquinaria de 

vitimização secundária da mulher agredida. 

Foi considerando esse quadro que o legislador procedeu à alteração na Lei 11.340/06, incluindo o 

artigo 12 – C e permitindo que em certas situações não somente a Autoridade Judicial seja legitimada a deferir 

medida protetiva de afastamento, mas também o Delegado de Polícia e até mesmo, em casos extremos, outro 

policial. 

Como bem aduz Sannini Neto: 

“Percebe-se, assim, que, nesse cenário, a sua adoção depende de um rito procedimental extremamente 

burocrático e que, não raro, demonstra-se absolutamente incompatível com o seu caráter de urgência. 

Justamente por isso, surge a Lei 13.827/19 visando ampliar a proteção da mulher, mitigando a reserva de 

jurisdição em hipóteses específicas”. 

Certeira é também a manifestação de Barbosa: 

“Neste diapasão, a Lei 11.340/06 trouxe, dentre diversas ferramentas de proteção à mulher, os artigos 22 a 24, 

sob a rubrica de ‘Medidas Protetivas de Urgência’, na qual o legislador imaginou que, para proteger a vítima 

agredida e ameaçada de morte, por exemplo, bastaria que ela fizesse um requerimento perante o delegado, e 

este expediente fosse remetido, num prazo de 48 horas, ao juiz (*artigo 12, III c/c artigo 19), que, por sua vez, 

teria mais 48 horas para decidir sobre o requerido, conforme o artigo 18, I da Lei Maria da Penha, e que isso 

garantiria a ‘urgência’. Salta aos olhos que 96 horas, equivalente a quatro dias, está longe de ser uma resposta 

urgente”. 

Conforme ressalta Foureaux, a legislação utiliza uma acepção ampla de “autoridade policial”, 

conferindo à Polícia o poder – dever de concessão de medida protetiva específica e em situações bem 

determinadas, naquilo que o autor denomina de uma “legitimidade condicionada”. 
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Note-se que há várias medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha nos artigos 22 

a 24. Porém, a Lei 13.827/19 somente autorizou o deferimento de uma única dessas medidas pela Polícia 

diretamente em certos casos, qual seja, a de afastamento do agressor, nos termos do artigo 22, II, da Lei 

11.340/06. As demais medidas previstas nos incisos do artigo 22 e no corpo dos artigos 23 e 24 somente 

podem ser legitimamente deferidas pelo judiciário. 

Neste passo, fica a indagação da razão pela qual o legislador não ampliou logo o deferimento de todas 

as medidas protetivas para a Polícia em casos excepcionais. Não se vê motivo palpável para essa limitação, 

salvo no caso daquelas medidas de caráter civil. 

Razão assiste a Oliveira e Leitão Júnior ao asseverarem que “a lei possibilita apenas o afastamento do 

agressor do lar, quando muitas das vezes são necessárias as demais medidas previstas na Lei Maria da Penha. 

Cria-se uma proteção deficiente à vítima, onde a Lei não poderia ter sido tão tímida como foi”. 

Já antevia Dias essa conveniência de ampliação da atuação imediata da Autoridade Policial: 

“É indispensável assegurar à autoridade policial que, constatada a existência de risco atual ou iminente à vida ou 

integridade física e psicológica da vítima ou de seus dependentes, aplique provisoriamente, até deliberação 

judicial, algumas medidas protetivas de urgência, intimando desde logo o agressor. Deferida a medida – tal como 

ocorre com a prisão em flagrante – o juiz deve ser comunicado no prazo de 24 horas e poderá mantê-la, revogá-la 

ou ampliá-la. Ou seja, o ‘poder’ que se está querendo conceder à autoridade policial, tem limite do prazo de 

eficácia. Às claras que não há qualquer prejuízo ao controle judicial das providências tomadas pela polícia e não 

se pode falar em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição”. 

Enfim, “legem habemos”. E o artigo 12 – C da Lei Maria da Penha estabelece o seguinte: 

“Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio 

ou local de convivência com a ofendida: 

I – pela autoridade judicial; 

II – pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou 

III – pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da 

denúncia”. 

Observe-se que até mesmo pela ordem dos incisos, continua o Juiz como a autoridade estatal 

preferencial para a análise de cabimento e eventual deferimento da medida. Somente em sua falta é que 

surgem agora dois outros legitimados para tanto. 

Um aspecto da nova normativa causa perplexidade. Quando se trata da Polícia, a determinação de 

que a medida protetiva seja analisada “imediatamente”, constante no “caput” do artigo 12 – C, não causa 

nenhum choque sistêmico, pois que não há norma com diversa determinação. É claro que há a previsão do 

artigo 12, III, da Lei 11.340/06 de que a Autoridade Policial (Delegado de Polícia) deverá encaminhar ao Juiz o 

pedido de medidas, não “imediatamente”, mas no prazo máximo de 48 h. Mas, isso não é colidente com o 

artigo 12 – C, já que este trata do caso de ausência de magistrado e o artigo 12, III, se refere aos casos em que 
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haja magistrado responsável. Contudo, em havendo magistrado, o artigo 12 – C determina que este defira ou 

não as medidas protetivas “imediatamente”, enquanto que o artigo 18, I, concede ao magistrado um prazo de 

48 horas para deliberação. Note-se que em ambos os dispositivos se trata da mesma situação, ou seja, o Juiz 

de Direito deliberando pela concessão ou não da medida protetiva. Mas, em um dispositivo da mesma lei isso 

deve ser feito “imediatamente” (sem concessão de prazo) e em outro dispositivo do mesmo diploma, há 

previsão de um prazo de 48 horas. Ocorre evidente colisão sistêmica. 

Um primeiro aspecto é o de que as mulheres agredidas que forem atendidas em localidades que não 

são sede de comarca, poderão ter as medidas protetivas deferidas de forma mais célere em detrimento das 

que forem atendidas em locais sedes de comarca, vislumbrando-se uma possível violação da igualdade e da 

razoabilidade, isso considerando a possibilidade aberta agora à Polícia. Nesse caso, haveria problemas de 

constitucionalidade não somente com o artigo 18, I, mas também com o artigo 12, III, da Lei Maria da Penha. 

Não seria mais adequado permitir, tal qual ocorre na Prisão em Flagrante, a deliberação sempre imediata 

sobre medidas protetivas pela Polícia e posterior avaliação de legalidade pelo Judiciário? Assim o tratamento 

seria mais uniforme. Essa questão não passa despercebida por Sannini Neto que não hesita em apontar a 

inconstitucionalidade da legislação nesse aspecto, na medida em que trata distintamente “pessoas que estão 

na mesma condição de vítimas, o que fere o princípio da isonomia”. Necessário, para viabilizar um tratamento 

uniforme, outra alteração legislativa ampliativa, já que o legislador perdeu essa oportunidade. 

É preciso ressaltar, porém, que há autores como, por exemplo, Cavalcante, que entendem não existir 

violação à igualdade e nem à razoabilidade nesse tratamento diferenciado. O autor traz à discussão a 

conhecida distinção entre a igualdade formal e a material, bem como o tratamento igual dos iguais e desigual 

dos iguais. Dessa forma, afirma Cavalcante que “o critério escolhido pelo legislador é objetivo e razoável. Se o 

Município não é sede de comarca, não é razoável aguardar uma decisão judicial porque esta irá demorar mais 

do que em outras localidades que não possuem essa deficiência”. 

Ocorre que a proposta aqui veiculada não é a de manter a exigência de ordem judicial também nos 

Municípios que não são sede de comarca e sim de ampliar a possibilidade de deferimento das medidas pela 

Autoridade Policial diretamente também nas sedes de comarca, já que o Judiciário não conta com plantão de 

24 horas, diversamente da Polícia. 

Muito bem ressalta Cavalcante que a precariedade da estrutura do Judiciário não pode ser motivação 

idônea para ferir a jurisdicionalidade mediante interpretações ampliativas. Contudo, a questão não parece 

solucionável mediante alteração estrutural do Judiciário, pois que este já é deficiente em vários outros 

aspectos que afetam a celeridade e eficiência dos procedimentos. Não parece factível a criação de plantões 

judiciais 24 horas em todas as comarcas brasileiras. A jurisdicionalidade postergada ampliada em casos como 

esses das medidas protetivas, seja para abranger todas as localidades, seja para abarcar todas as medidas 

protetivas (ressalva feita às de natureza civil), sem que haja prejuízo de ulterior avaliação judicial célere, surge 
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como uma solução razoável e viável. Mas, frise-se, isso não por meio de uma interpretação ampliativa da lei 

em vigor e sim por alteração direta da legislação para que essa ampliação ganhe tipicidade processual penal. 

Nossa proposta, portanto, é de “lege ferenda”, em plena concordância com Cavalcante quanto à inviabilidade 

de implementação dessas restrições diretas pela Polícia pela via da interpretação e alegação de 

inconstitucionalidade por insuficiência protetiva. Essa insuficiência pode ser até mesmo argumento, mas não 

para alteração legal por via transversa, ainda que jurisprudencial, violando a tripartição de poderes, mas para 

elaboração, em processo legislativo legítimo, de novas normativas mais amplas. Entretanto, há autores como, 

por exemplo, Foureaux, que entendem que “em casos excepcionais, ainda que o município seja sede de 

comarca, a autoridade policial pode e deve conceder medidas protetivas de urgência”. Para tal autor, haveria 

inconstitucionalidade, tendo em vista o “tratamento diferenciado para situações iguais”, devendo-se buscar 

no STF, por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, a declaração da ilegitimidade da expressão legal 

“quando o município não for sede de comarca”. Como já dito, diante do atual ordenamento, a aplicação sem 

mais das medidas por Policiais, mesmo Delegados de Polícia, em sede de comarca, não parece viável, sendo 

necessária uma reforma legislativa ou então o efetivo reconhecimento da inconstitucionalidade da distinção 

feita na lei ordinária pelo STF por alegada violação da igualdade. De qualquer forma, nosso entendimento é 

que o melhor caminho é o de preservação das funções de cada poder, devendo a lei ser alterada pelo 

Congresso Nacional. 

Não se pode perder de vista o ensinamento de Fragoso quanto ao fato de que o trabalho do dogmático 

na ciência do Direito Penal, o que vale para o Processo Penal também em relação a normas restritivas de 

direitos, “há de se assentar na lei, ponto de partida indispensável, do qual não é possível fazer abstração”. O 

que, aliás, é válido para o Direito de forma geral. Como salienta Díaz: 

“A ciência jurídica se constitui, cabe dizer, sobre a consideração estrita do Direito como norma: o conteúdo da 

Ciência do Direito são as normas jurídicas positivas, material com o qual trabalha sempre e em todo momento o 

jurista (…) centra seu trabalho na investigação, análise, construção e realização do Direito positivo, ou seja, das 

normas válidas, vigentes enquanto promulgadas e não expressamente derrogadas (…). O Direito positivo é seu 

material fundamental de trabalho e sobre ele construirá rigorosamente a ciência jurídica”. 

Fato é que em matéria restritiva não se pode admitir aventuras interpretativas que visam ampliar as 

hipóteses de restrição. Por isso supõe a dogmática “a distinção entre o direito que é (de lege lata) e o direito 

possível (de lege ferenda), e se ocupa do primeiro”. Neste trabalho a consideração do caso da conveniência 

de ampliação dos poderes de concessão de medidas pela Autoridade Policial é feita tendo em conta o limite 

da lei posta e propondo um horizonte de reforma possível, conforme já destacado. 

Agora, focando especificamente no prazo para a atuação do Juiz. O artigo 12 – C determina a decisão 

“imediata”, enquanto que o artigo 18, I, estabelece um prazo de até 48 horas. Nessa situação específica, 

parece que a questão pode ser resolvida sem necessidade de maiores alterações na lei. O problema pode ser 

solvido pela sucessão de leis no tempo. O artigo 18, I, com prazo de 48 horas concedido ao magistrado para 

deliberação é fruto original da Lei 11.340/06, data, portanto, de 2006. Já o artigo 12 – C, da Lei 11.340/06, foi 

http://www.megajuridico.com


 

 

62 Revista Megajuridico, nº 1, 2019  

nela incluído apenas pela Lei 13.827/19, ou seja, em 2019. Entende-se que a lei posterior revogou tacitamente 

a lei anterior por incompatibilidade, de modo que o Juiz terá, doravante, que decidir de imediato sobre as 

medidas protetivas (inteligência do artigo 2º., § 1º., da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – 

Decreto – Lei 4.657/42). Isso não importando se está em sede de comarca ou não, mesmo porque o próprio 

artigo 12 – C não faz qualquer distinção, a qual somente é citada a partir dos incisos II e III, que se referem à 

Polícia e não do Juiz. 

Pode haver quem afirme que há sim uma distinção entre o artigo 18, I e o artigo 12 – C da Lei Maria 

da Penha. O fator distintivo estaria no fato de que neste último a lei mencione expressamente a “existência 

de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher” ou “de seus dependentes”. Mas, fato é 

que a medida protetiva de urgência, em primeiro lugar, pela sua própria natureza, se adequa muito mais à 

decisão “imediata” do que a uma deliberação de horas e horas. Além disso, como espécie de cautelar 

processual penal, têm as medidas protetivas o caráter da urgência ou preventividade, o qual pressupõe o 

chamado “periculum in mora” ou “periculum libertatis” para seu deferimento. Não há espaço para demora, 

para reflexões contemplativas do magistrado ou de quem quer que seja. Certo lapso temporal razoável entre 

o fato em apuração e a conclusão do processo com a formulação de um “decisum” é absolutamente necessário 

e nem sempre as circunstâncias que envolvem determinados casos concretos permitem a espera desse prazo 

para a tomada de algumas medidas urgentes (urgência ou preventividade é característica das cautelares em 

geral, tanto no Processo Civil, como no Penal). Fato é que se há necessidade de medidas protetivas urgentes 

é praticamente inviável a inexistência de risco atual ou iminente à mulher vitimizada. Em não havendo tal 

risco, então não será o caso de deferimento das medidas. E se o há então a decisão imediata se impõe, seja 

pela norma reguladora, seja pela análise razoável da situação. 

Também se pode alegar que a normativa do artigo 12 – C se refere tão somente à medida específica 

do afastamento do agressor, de acordo com o artigo 22, II da Lei 11.340/06. Ainda assim o raciocínio acima 

desenvolvido seria aplicável ao menos para essa medida, que passaria a ter de ser deliberada de imediato, 

sem o prazo de 48 horas. Quanto às demais medidas, entende-se que, por equiparação das situações de 

urgência e preventividade presentes igualmente em qualquer delas, não há motivo para distinção, mas pode 

haver quem defenda a manutenção do prazo do artigo 18, I, no mínimo para tais medidas como regra, sendo 

a imediatidade uma exceção. Obviamente, pode haver quem discorde diametralmente de nossa interpretação 

para defender a tese de que haverá agora, para a medida de afastamento a imediatidade da decisão somente 

em casos especiais de maior gravidade e iminência do perigo para a vítima e o prazo de 48 horas para a decisão 

de todos os demais casos, inclusive o de afastamento, de modo que não haveria incompatibilidade entre os 

artigos 12 – C e 18, I, da Lei Maria da Penha. Não obstante, entende-se que houve revogação tácita do artigo 

18, I pelo artigo 12 – C para todos os casos, de modo que o juiz deve decidir, de agora em diante, de maneira 

imediata. A nosso ver não há motivo para distinções e a decisão imediata atende à celeridade e eficácia das 

medidas, com vistas à urgência e preventividade inerente às cautelares. Ademais, a sistemática da Lei Maria 
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da Penha determina que sua interpretação seja realizada, considerando “os fins sociais a que ela se destina e, 

especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar” 

(inteligência do artigo 4º., da Lei 11.340/06). 

Questão interessante que poderá ocorrer é aquela em que as pessoas envolvidas no episódio residem 

em local onde não há sede de comarca, mas o fato agressivo se dá onde há sede. Será que nessa situação será 

possível, por exemplo, que o Delegado de Polícia defira diretamente a medida protetiva nos termos do artigo 

12 – C, II? 

A resposta parece ser negativa. O local que não é sede de comarca e onde se permite a deliberação 

direta pelo Delegado de Polícia é o local do fato e não o de residência dos envolvidos. Mesmo porque o Juízo 

competente para todos os atos será, como regra, o do local do fato, nos termos do artigo 70, CPP. 

Mas, e se a agressão se der em sede de Comarca, mas não houver Juiz para a deliberação imediata? 

Poderá, por exemplo, o Delegado de Polícia, tomar a decisão por conta própria? 

Novamente parece que a resposta somente pode ser negativa, de acordo com a normatização imposta 

pelo artigo 12 – C, II, da Lei Maria da Penha. O dispositivo somente menciona a situação em que o Município 

não seja sede de comarca e nada diz a respeito de Município sede de comarca com o Juiz ausente. Então o 

Delegado de Polícia não tem amparo legal para agir diretamente nessa situação. Há um problema de 

atipicidade processual a impedi-lo, de acordo com a lição de Delmanto. 

O mesmo se diga de outro Policial quando o local for sede de comarca e não houver Delegado de 

Polícia à disposição. Embora essa situação seja deveras inusitada, já que a Polícia Judiciária é o único órgão 

onipresente 24 horas sob a presidência de Autoridade com formação jurídica, há que analisar a questão, ainda 

que a título meramente hipotético. Um Policial (Agente da Autoridade) ao deparar com um caso de violência 

doméstica ou familiar contra a mulher em local sede de comarca somente tem autorização legal, nos termos 

do artigo 12 – C, III, para conceder medidas protetivas diretamente, se não houver delegado disponível no 

momento da denúncia e (conjunção aditiva) o Município não for sede de comarca. Portanto, em se tratando 

de sede de comarca, caberá ao Policial fazer o contato com o Delegado de Polícia respectivo para o devido 

encaminhamento do caso, nos termos do artigo 12, III, da Lei 11.340/06 e não do artigo 12 – C, III do mesmo 

diploma. A razão dessa conclusão é a mesma pela qual se chegou à impossibilidade de ação independente do 

Delegado de Polícia na ausência de Juiz na sede de Comarca, ou seja, não há permissivo legal que sustente tal 

conduta por parte do Policial, assim como não o há também no caso do Delegado antes analisado. 

Outra dúvida é indicada por Oliveira e Leitão Júnior ao questionar se quando a Lei 13.827/19 faz 

referência à necessidade de preservação da “mulher” e de “seus dependentes”, estariam abrangidos na 

proteção dependentes tanto do sexo feminino, como do sexo masculino. Vislumbra o autor a possibilidade de 
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“acalorados debates” acerca do tema. Entende-se, porém, que a própria redação, no seu aspecto mais 

primário, ou seja, o gramatical ou semântico, é extremamente clara. Ao tratar de “dependentes” sem qualquer 

distinção, é evidente que abarca pessoas de qualquer sexo. Ademais, é preciso interpretar sistematicamente 

o disposto no artigo 12 – C, da Lei 11.340/06, com nova redação dada pela Lei 13.827/19, com o que consta 

do artigo 313, III, CPP, onde se ampliou sobremaneira o alcance das chamadas “medidas protetivas de 

urgência” para vários hipossuficientes, independentemente do sexo. A partir das alterações promovidas pela 

Lei 12.403/11, não é somente a mulher que pode ser objeto de medidas protetivas para cuja garantia a lei 

estabelece vários instrumentos. Passam a ser objeto dessa especial proteção outros hipossuficientes, sendo 

indiferente o sexo, tais como “crianças, adolescentes, idosos, enfermos e pessoas com deficiência”. A partir 

desse marco legal, não há espaço para restrição às mulheres do disposto no artigo 12-C, da Lei Maria da Penha, 

sendo imprescindível sua interpretação conjunta com o artigo 313, III, CPP. Seria também absurdo cogitar do 

deferimento para a proteção da mulher e de uma filha, deixando sem essa medida protetiva um filho menor, 

por exemplo. A violação da razoabilidade, além da isonomia no caso concreto seria por demais evidente. 

Também Oliveira e Leitão Júnior questionam sobre uma suposta lacuna legal a respeito de como seria 

instrumentalizada na prática a ordem de medida protetiva expedida pela Autoridade Policial. Aqui também 

não se enxergam maiores dificuldades. Ora, se a lei não estabeleceu formalidades, então se conclui que o 

procedimento deverá ser informal, tal como ocorre há muito tempo com a interpretação da representação 

nos crimes de ação penal pública condicionada. Vale ressaltar que a decisão será daquelas tomadas “inaudita 

altera pars”, tendo em vista a patente urgência e perigo de ineficácia da medida em caso de abertura de prazo 

para manifestação do suspeito, o que não é lacunoso, mas expressamente disposto no artigo 282, § 3º., CPP. 

No mais, o que importa é que o sujeito passivo da medida tome ciência plena das limitações a ele impostas, o 

que se pode processar mediante a expedição de um Mandado de Intimação de Concessão de Medidas 

Protetivas Policiais, no bojo do qual constem tais limitações e a fundamentação da decisão da Autoridade 

Policial, seja para fins de possibilitar a obediência à ordem de forma adequada, seja para assegurar o exercício 

da ampla defesa, respeitando o Princípio da Informação (analogia ao artigo 93, IX, CF e aplicação de 

contraditório posticipado nas cautelares urgentes, nos termos do artigo 282, § 3º., CPP). A expedição da ordem 

será, obviamente, de atribuição da Autoridade Policial e a sua elaboração física será de incumbência do 

Escrivão de Polícia ou de quem suas vezes faça. Também a realização da intimação pessoal do suspeito poderá 

ser realizada por qualquer agente da Autoridade Policial Judiciária ou mesmo diretamente por esta (Escrivão, 

Agente Policial, Investigador de Polícia etc.). É notório o fato de que essa intimação somente poderá ser 

pessoal, jamais por meio de alguma publicação oficial, tendo em vista a situação de urgência em que é 

expedida. Fato é que somente a partir da devida intimação, com assinatura de contrafé ou certificação de 

negativa de assinatura, estará o sujeito passivo da medida obrigado ao seu cumprimento e sujeito às sanções 

legais pela desobediência. Quanto à expedição da medida por Policiais outros, sem a intermediação da 

Autoridade Policial (Delegado de Polícia), nos termos do artigo 12 – C, III, da Lei 11.340/06, realmente há um 
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grave problema procedimental, tendo em vista a inexistência de protocolos ou procedimentos administrativos 

ou processuais e nem mesmo estrutura adequada nas esferas de Polícias como a Militar, a Rodoviária Federal, 

Guardas Municipais e muito menos das chamadas “Polícias Científicas” (sic). Entretanto, de acordo com nosso 

pensamento, essas Polícias devem se abster de proceder à concessão de medidas protetivas, já que atuariam 

fora de suas atribuições constitucionalmente previstas, como será pormenorizadamente analisado em item 

seguinte. 

É preciso ainda atentar para o fato de que, mesmo quando o Delegado de Polícia ou outro Policial 

determine as medidas protetivas, essas não ficam sem o devido crivo judicial. Apenas esse crivo ocorre 

posteriormente com a comunicação no prazo máximo de 24 horas ao Juiz competente, nos termos do artigo 

12 – C, § 1º., da Lei 11.340/06, com a nova redação da Lei 13.827/19. De acordo com o dispositivo sob 

comento, o Juiz deve ser comunicado por aquele que deferiu inicialmente a medida protetiva e então decidirá 

em igual prazo (24 horas) a respeito da manutenção ou da revogação da medida aplicada, tudo com ciência 

do Ministério Público. Observe-se que em nenhum dos casos é necessária, segundo a lei, ciência prévia do 

Ministério Público ou sua manifestação antes das decisões policiais ou judiciais, mas somente sua ciência a 

respeito do que for deliberado. Nesse diapasão o artigo 12 – C, § 1º. e seus incisos está em plena consonância 

com o disposto no artigo 18, III e 19, § 1º., da Lei Maria da Penha, que também somente mencionam a ciência 

do Ministério Público, dispensando sua manifestação prévia. É claro e evidente, que se o magistrado quiser 

aguardar a manifestação prévia do Ministério Público poderá fazê-lo, desde que não viole os prazos legais. 

Isso considerando a situação do § 1º., do artigo 12 – C, em que há um prazo de 24 horas. Já no deferimento 

inicial da medida, nos termos do artigo 12 – C, “caput”, quando se fala de “imediatidade” da decisão não há 

campo para aguardo da manifestação seja lá de quem for, inclusive, obviamente, nos casos excepcionais de 

deferimento direto pelo Delegado de Polícia ou por demais Policiais. 

Cabe ainda ressaltar que o Promotor de Justiça não é e nunca foi legitimado a decretar medidas 

protetivas. A Lei 13.827/19 inclui no rol de legitimados para essa decisão o Delegado de Polícia ou demais 

Policiais, mesmo assim excepcionalmente onde não for sede de comarca (artigo 12 –C, II e III e § 1º., da Lei 

11.340/06). O Promotor é legitimado apenas para requerer a medida ao Juiz de Direito na clara dicção do 

artigo 19, “caput”, da Lei Maria da Penha. Nem haveria sentido para a legitimação extraordinária do Promotor 

de Justiça em locais que não são sede de comarca, pois que se não há ali Juiz disponível, também não há 

Promotor, sendo, portanto, inútil eventual previsão neste sentido. 

3. AS DISCUSSÕES ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.827/19 

Há quem entenda que a Lei 13.827/19 seria inconstitucional por ferir a garantia da jurisdicionalidade 

das medidas cautelares processuais penais, ao permitir que o Delegado de Polícia e até mesmo Policiais em 

geral possam deliberar sobre a concessão imediata de medidas protetivas de urgência. Para esse 

entendimento, somente um Juiz de Direito teria legitimidade constitucional para essa espécie de decisão. 
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Inclusive a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) ingressou com a ADI 6138, alegando a 

inconstitucionalidade dos incisos II e III e do § 1º., do artigo 12 – C, criados pela Lei 13.827/19 no bojo da Lei 

11.340/06. 

Entretanto, não há falar em violação à jurisdicionalidade, vez que, como já visto, o magistrado não fica 

alijado do procedimento. Nos termos do § 1º., do artigo 12 – C, deferida a medida, por exemplo, pelo Delegado 

de Polícia, cabe a este comunicar o Juízo competente no prazo máximo de 24 horas, de modo que o Juiz poderá 

manter ou revogar a medida, com ciência do Ministério Público. Trata-se de apenas mais um caso de 

jurisdicionalidade postergada, posticipada ou diferida, o que, aliás, não constitui novidade alguma em nosso 

ordenamento com previsões inclusive constitucionais, tais como nos casos de Prisão em Flagrante, declaração 

de insubsistência do flagrante, arbitramento de fiança, busca e apreensão em estado flagrancial, buscas 

pessoais, buscas em veículos; tudo isso é feito com deliberação direta, por exemplo, do Delegado de Polícia, 

sendo apenas posteriormente avaliado em sua legalidade pelo Judiciário. 

Sobre o tema, indicando a constitucionalidade da lei e a preservação da reserva de jurisdição, assim 

se manifesta Nucci: 

“Teve a referida lei a cautela de prever a comunicação da medida ao juiz, no prazo máximo de 24 horas, 

decidindo em igual prazo, para manter ou revogar a medida, cientificando o Ministério Público. Nota-se a ideia de 

preservar a reserva de jurisdição, conferindo à autoridade judicial a última palavra, tal como se faz quando o 

magistrado avalia o auto de prisão em flagrante (lavrado pelo delegado de polícia). Construiu-se, por meio de lei, 

uma hipótese administrativa de concessão de medida protetiva – tal como se fez com a lavratura do auto de 

prisão em flagrante (e quanto ao relaxamento do flagrante pelo delegado). Não se retira do juiz a palavra final. 

Antecipa-se a medida provisória de urgência (…). 

Também Foureaux aponta a improcedência dessa alegação de inconstitucionalidade, vez que aos 

Delegados de Polícia já é dado conceder medidas cautelares diversas da prisão, bem como até mesmo a prisão 

imediata em flagrante. 

A reserva de jurisdição é uma garantia posta aos indivíduos. Há quem a chame de “postulado” (Min. 

Celso de Melo, MS 23452/RJ), mas conforme Humberto Ávila, um postulado é uma norma que orienta a 

aplicação de outras normas, uma espécie de pressuposto que prescinde de demonstração e que serve, ao 

reverso, para fundar outras normativas (seriam exemplos, a unidade do ordenamento jurídico, a legitimidade, 

a coerência, a hierarquia etc.). Não parece que a reserva de jurisdição seja realmente um “postulado”, uma 

norma que se situa acima de outras quaisquer normas do ordenamento, já que, inclusive, suporta exceções. 

Apresenta-se muito mais com as feições de uma garantia ou de um direito fundamental que, conforme 

enfatiza Bobbio, não tem caráter absoluto, mas relativo. Tanto é fato que a melhor doutrina constitucional 

estrangeira, formulada por Canotilho, se refere à reserva de jurisdição como “o direito de qualquer indivíduo 

a uma garantia de justiça, igual, efetiva e assegurada através de ‘processo justo’ para defesa das suas posições 

jurídico – subjetivas”. E mais, essa reserva pode ser “absoluta” ou “relativa”, sendo que no segundo caso é 
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possível que algo seja deliberado pela administração pública em um primeiro plano e somente ulteriormente 

a questão seja submetida ao crivo do judiciário de forma obrigatória ou opcional. 

Esse escólio é destacado por Sannini Neto, o qual se abebera na fonte dos ensinamentos de Ruchester 

Marreiros Barbosa, deixando claro que na maioria das vezes a primeira e a última palavra nos casos de 

“ingerência na esfera subjetiva” dos indivíduos se dá por decisão judicial (reserva absoluta). Ocorre que há 

casos de “reserva relativa” em que essa ingerência se dá inicialmente “por outra autoridade pública, podendo 

ser revisada pelo judiciário”. Nesses casos, “a revisão se dará por ato de ofício, por força de lei ou por 

provocação do interessado”. 

No caso da Lei 13.827/19, a atribuição da concessão de medida protetiva de afastamento do agressor 

pela Polícia encontra abrigo numa excepcional relativização possível da reserva de jurisdição, submetendo 

obrigatoriamente, por força da própria lei, o ato administrativo à confirmação ou revogação pelo Juiz de 

Direito (inteligência do artigo 12 – C, II e III e § 1º., da Lei 11.340/06 com nova redação da Lei 13.827/19). Nada 

impede, outrossim, que o afetado pelo deferimento da medida também busque a manifestação judicial acerca 

da legalidade ou ilegalidade do decreto administrativo inicial. 

Dessa forma, por meio de “opção legislativa é perfeitamente possível atribuir a primeira palavra do 

Estado a outra autoridade pública distinta do juiz”, fato este, aliás, que já ocorre em diversos casos de 

cautelares. Tanto é verdade que Frederico Marques, desde antanho, já classificava as medidas cautelares 

processuais penais quanto à natureza em “jurisdicionais” e “administrativas”. As primeiras necessitando de 

manifestação do Juiz de forma imprescindível e desde o primeiro momento. As segundas podendo ser 

tomadas por autoridade administrativa e somente posteriormente submetidas ao crivo da jurisdição. 

Não se deve perder também de vista que há colisão entre o interesse relevantíssimo na preservação 

emergencial da segurança da mulher em situação de vulnerabilidade e a reserva formal de jurisdição. Nesse 

passo, o instituto formal deve ceder espaço para os mais importantes fins do Estado e do Direito, ou seja, a 

preservação dos interesses humanos envolvidos, já que o Direito é para o homem e não o homem para o 

Direito. Na lição de Dalla – Rosa, há que considerar: 

“a prevalência indubitável da pessoa frente às instituições, ao Estado e mesmo em relação ao direito, que devem 

ser entendidos como mecanismos culturais desenvolvidos pela sociedade no intuito de melhor equacionar as 

necessidades individuais e coletivas”. 

Aduz-se também a inconstitucionalidade da lei, agora tão somente com relação à concessão do poder 

de deliberação sobre as medidas protetivas a quaisquer policiais (agentes da autoridade). Fato é que não têm 

estes a necessária formação jurídica para a devida ponderação complexa que se exige numa deliberação dessa 

espécie. Toda decisão de Autoridade deve ser fundamentada por aplicação analógica da garantia do artigo 93, 

IX, CF, sob pena de violação das regras mínimas de um Estado Democrático de Direito. A formação, ou melhor, 

a falta ou, no mínimo, a enorme deficiência da formação jurídica de um policial para o qual não se exige 
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bacharelado em Direito e muito menos experiência jurídica, está a indicar sua incapacidade para proferir 

decisões fundamentadas de maior calibre. Há o perigo ou mesmo certeza da mecanização dos procedimentos 

e da formulação de “modelos” genéricos com claros a serem preenchidos de forma autômata pelo Policial, o 

qual tem apenas rudimentos ou noções de direito e nem sequer é remunerado para prestação de um serviço 

de maior exigência técnica. Essa atribuição dada a agentes da autoridade, nesse passo, não seria justa nem 

para com a sociedade (não haveria garantia de um trabalho técnico adequado seja para vítimas seja para 

suspeitos), nem para com os próprios agentes policiais que seriam indevidamente explorados e expostos a 

possíveis responsabilizações por prevaricação ou abuso de autoridade no exercício de uma função para a qual 

não lhes foi exigido nem conferido o devido treinamento ou formação. 

Note-se que mesmo antes, quando ainda somente era possível à Autoridade Policial a formalização 

do requerimento da ofendida e seu encaminhamento a Juízo, já ressaltava Porto a necessidade de elaboração 

desse expediente, que se assemelha “a uma petição inicial de ação cautelar”, no mínimo, “com a supervisão 

do delegado de polícia, hoje profissional graduado em Direito”. Imagine-se agora quando não se trata de mera 

formalização de um requerimento da vítima e seu encaminhamento, mas da análise fundamentada do 

deferimento ou indeferimento de uma cautelar, não de acordo com o artigo 12, III, mas com o artigo 12 – C, 

da Lei Maria da Penha. 

Como bem alerta Sannini Neto: 

“Em reforço a esse entendimento, lembramos que na maioria absoluta dos casos em que se verificar violência 

doméstica, familiar ou afetiva contra a mulher, haverá crime, o que exige um juízo de tipicidade a ser efetivado 

por autoridade com formação jurídica para tanto, razão pela qual, entendemos que tal atribuição não pode sair 

da esfera das polícias judiciárias, dirigidas por delegados de polícia de carreira, bacharéis em Direito”. 

 

Não é despiciendo lembrar com Barbosa que se pode dizer que o artigo 12 – C, III “padece de flagrante 

inconstitucionalidade”, a qual já foi “declarada pelo STF em caso idêntico tratado nas ADIns. 2.427 e 3.441”, 

exatamente devido à inadequada previsão de possibilidade de concessão de medida exigente de 

“conhecimento jurídico” por ocupante de cargo que não detêm tal característica. Mais explicitamente, o 

Ministro do STF, Carlos Ayres Brito, na ADI 3.441/RN, destacou a violação “ao artigo 144, parágrafo 4º. e artigo 

37, II, ambos da CF/88” devido ao fato da atribuição de funções jurídicas a funcionários que não são ocupantes 

do “que o ministro denominou de ‘carreiras jurídicas (…) o que requer amplo domínio do Ordenamento 

Jurídico do País’”. 

Na dicção exata do Ministro: 

“De se ver que, desde o primitivo § 4º. do artigo 144 da Constituição Federal, o cargo de Delegado de Polícia vem 

sendo equiparado àqueles integrantes das chamadas ‘carreiras jurídicas’, a significar maior rigor na seletividade 

técnico profissional dos pretendentes ao desempenho das respectivas funções. E essa exigência constitucional 

tem a sua explicação no fato de que incumbe aos delegados de polícia exercer funções de polícia judiciária, além 
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de presidir as investigações para a apuração de infrações penais, o que requer amplo domínio do Ordenamento 

Jurídico do País”. 

 

Outro aspecto relevante é que, ao reverso dos Juízes de Direito, as Autoridades Policiais (Delegados 

de Polícia) estão sempre à disposição da população em plantões de 24 horas sem solução de continuidade, 

ainda que acumulando várias localidades e se desdobrando nos atendimentos. Os Delegados de Polícia são, 

na verdade, as únicas autoridades com formação jurídica efetiva às quais a população tem acesso a qualquer 

tempo, são os primeiros garantidores da legalidade e da constitucionalidade. A análise de situações de 

flagrância, cumprimento de mandados de prisão e outros diversos problemas apresentados nos plantões 

Policiais Civis sempre e invariavelmente passam pelo crivo da Autoridade Policial (Delegado de Polícia), 

diversamente do que ocorre com os Juízes. São essas Autoridades, os Delegados de Polícia que, até mesmo 

pela sua origem histórica, detém o poder de, como bacharéis em Direito e com experiência jurídica, em casos 

excepcionais, adotar medidas constritivas, em decisão final sob condição de avaliação jurisdicional postergada, 

nunca os agentes da autoridade. É importante destacar o excelente panorama histórico apresentado no 

trabalho de Zaccarioto que demonstra, com apresentação de fontes primárias, a origem judicial das funções 

de direção da Polícia Judiciária na figura do Delegado de Polícia, que tem sua gênese remota nos chamados 

“Juízes de Paz” e nos “Juízes de Instrução”. 

Não deve prosperar a alegação de autores como Foureaux que consideram a “formação jurídica” dos 

policiais (agentes da autoridade e não Delegados de Polícia) suficiente e que o fato de que podem deter uma 

pessoa e apresentá-la à Autoridade Policial (Delegado de Polícia) seria argumento para a possibilidade de 

deliberação e decisão final sobre uma cautelar restritiva de direitos do suspeito. Note-se que a argumentação 

do autor não se sustenta, pois equipara casos díspares. Os Policiais não tomam decisões finais acerca de nada, 

apenas apresentam invariavelmente os casos à Autoridade Policial para sua deliberação. No caso da medida 

protetiva de afastamento do agressor, poderiam tomar realmente uma decisão sobre a concessão ou não da 

ordem, o que extrapola suas atribuições. Mormente em se tratando de Policiais Militares, Rodoviários 

Federais, Ferroviários, Guardas Civis etc., aos quais não são atribuídas funções de Polícia Judiciária, mas tão 

somente de policiamento preventivo – ostensivo (inteligência do artigo 144, §§ 2º., 3º., 5º. , e 8º., CF). Mesmo 

os Policiais Civis, que integram a Polícia Judiciária, não têm autonomia decisória nos termos da lei e da 

Constituição Federal, pois as Polícias Civis são dirigidas por Delegados de Polícia de Carreira. Similarmente, no 

caso da Polícia Federal (embora nessa área seja raro o trato com a violência doméstica e familiar contra a 

mulher), sua estruturação em carreira (artigo 144, § 1º., CF) nunca deixou de ser sob a direção de Delegados 

de Polícia com bacharelado e exigência de experiência jurídica. E não poderia ser de outra maneira, sob pena 

de um tratamento desigual e desidioso para com a Polícia Federal em relação às Polícias Civis dos Estados 

(basta uma interpretação sistemática dos §§ 1º., e 4º., do artigo 144, CF). Dessa forma, os Policiais Civis, até 

podem conceder medidas protetivas, pois que são componentes da Polícia Judiciária, mas sempre sob a 
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direção e orientação do Delegado de Polícia de seu cargo, nunca de forma absolutamente autônoma. Ademais, 

a Lei 12.830/13 determina que as funções de Polícia Judiciária e apuração de infrações penais realizadas pelo 

Delegado de Polícia são de natureza jurídica, cabendo-lhe a condução da investigação. Assim também o cargo 

é privativo de Bacharel em Direito (artigo 2º., § 1º., e artigo 3º., da Lei 12.830/13). Nesse ponto, ou seja, no 

que diz respeito ao disposto no artigo 12 – C, III, da Lei 11.340/06 com nova redação dada pela Lei 13.827/19, 

entende-se haver parcial inconstitucionalidade devido à possível interpretação de atribuição de atos de Polícia 

Judiciária, privativos do Delegado de Polícia a Policiais que não detém, por força constitucional, atribuições 

dessa espécie. Além disso, o dispositivo sobredito confronta com as determinações da Lei 12.830/13. Em 

suma, o inciso III, do artigo 12-C, da Lei Maria da Penha será inconstitucional se interpretado como autorizador 

da concessão de medidas cautelares por quaisquer policiais. Somente o poderão os Policiais Civis, mesmo 

assim, sob a orientação e direção do Delegado de Polícia. Sabe-se que há falta de profissionais Delegados, de 

modo que há acúmulo de plantões, sendo, por vezes, a presença física constante impossível. Entretanto, a 

orientação e direção deve sempre ocorrer, nos termos da lei e da Constituição. 

Diverso não é o entendimento de Sannini Neto: 

“Particularmente, nos valendo de uma interpretação sistemática, entendemos que apenas o policial civil poderá 

aplicar a medida protetiva de afastamento, mas desde que haja a análise do delegado de polícia de forma 

remota. Dizendo de outro modo, nas cidades em que não houver delegado de polícia de plantão in loco, o caso 

deverá ser apreciado pela autoridade policial da cidade mais próxima, em analogia com o artigo 308, CPP”. 

 

Há policiais em que salta aos olhos que a atribuição nada tem a ver com a concessão de cautelares, 

muito menos medidas protetivas em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por exemplo, o 

que tem a ver com essa atribuição um Patrulheiro Rodoviário Federal? Ou um Policial Ferroviário? Ou mesmo 

um Guarda Municipal? Até mesmo o Policial Militar, somente tem função constitucional de policiamento, 

patrulhamento e apresentação de ocorrências à Autoridade Policial quando necessário. Ainda mais gritante 

seria a atuação dos chamados integrantes das “Polícias Técnicas” (sic). O Perito é um auxiliar da Justiça e da 

Polícia Judiciária e não propriamente um policial que administra medidas restritivas no curso de uma 

investigação. Efetivamente os Peritos estão arrolados no Código de Processo Penal, ao lado dos Funcionários 

da Justiça, como “Auxiliares da Justiça” (Vide Título VIII, “in fine”, Capítulos V e VI, artigos 274 e 275 a 281, e 

ainda o artigo 6º., VII, CPP). Imagine-se o absurdo de um Perito Técnico ou, ainda mais estranho, um Médico 

Legista, concedendo medidas protetivas de urgência! 

A absurdidade legal e constitucional de uma interpretação ampla do artigo 12 – C, III, da Lei 11.340/06, 

com redação da Lei 13.827/19 é tão grande que, no Estado de São Paulo, chegou a ser publicada a Resolução 

SSP 43, de 28.06.2019. Essa malfadada Resolução determinava a possibilidade de concessão de medidas 

protetivas de urgência por Policiais Militares, por Policiais Civis em geral e, pasmem, por denominados 

“policiais” técnico científicos (o que abrangeria Peritos, Médicos Legistas, fotógrafos, auxiliares de necropsia, 

http://www.megajuridico.com


 

 

71 Revista Megajuridico, nº 1, 2019  

atendentes de necrotério, papiloscopistas, auxiliares de papiloscopista etc.). O impacto ante o inusitado da 

Resolução 43/19 foi tamanho, que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, poucos dias 

depois, em data de 03.07.2019, a revogou total e expressamente por meio da Resolução 54/19. 

 

4. QUESTÕES RECURSAIS 

Sendo a medida protetiva decretada ou denegada pelo Juiz de Direito a pedido da ofendida ou do 

Ministério Público (artigo 19, § 1º. e artigo 12 – C, I, da Lei 11.340/06), ou então ratificada ou revogada a 

medida imposta pelo Delegado de Polícia ou demais policiais, nos termos do artigo 12 – C, II e III da mesma 

legislação, embora a Lei Maria da Penha ou outro diploma legal processual penal não preveja expressamente 

qualquer recurso, há ingente discussão doutrinário – jurisprudencial acerca de qual medida possa ser tomada 

em caso de inconformismo com a decisão judicial. 

É bom lembrar que o Delegado de Polícia, de acordo com o disposto no artigo 12, III c/c 19, “caput”, 

da Lei 11.340/06 não pode postular pela medida, mas apenas encaminhar o pedido da mulher a Juízo para 

apreciação. Cabe, ao menos num primeiro momento, apenas à ofendida, solicitar as medidas e à Autoridade 

Policial fazer o encaminhamento dessa solicitação ao Juízo. Somente é previsto o requerimento 

independentemente da vontade da mulher por parte do Ministério Público, nos termos do artigo 19, “caput”, 

da Lei Maria da Penha. 

Mas, é viável, com o advento do artigo 12 – C pela Lei 13.827/19 entender que quem pode o mais, 

pode o menos. Fato é que, ao menos no que se refere ao pedido de afastamento do agressor, o dispositivo 

não exige o requerimento da ofendida, abrindo a possibilidade de atuação “ex officio” dos atores ali elencados, 

Juiz, Delegado de Polícia e demais Policiais. Ora, se a Autoridade Policial pode o mais, que é decretar 

diretamente a medida protetiva, independentemente de requerimento, avaliando soberanamente a presença 

de “risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher (…) ou de seus dependentes”, certamente 

poderá o menos, que é formular uma representação ao Juiz de Direito, ainda que não haja provocação da 

vítima. O mesmo se diga com respeito à atuação do magistrado de ofício. No artigo 12 – C, I, ele também está 

autorizado a decretar a medida sem imprescindibilidade de provocação da vítima ou do Parquet. Parece, 

portanto, que surge uma derrogação do artigo 19, “caput”, da Lei Maria da Penha, podendo agora, pelo menos 

nos casos de afastamento do agressor, agir o magistrado de ofício, sem necessidade de provocação do 

Ministério Público ou da ofendida. Na verdade, não se vê motivo algum por que não possa o Juiz também 

decretar as demais medidas de ofício, desde que haja risco concreto para a vítima ou seus dependentes. O 

mesmo se diga a respeito da representação do Delegado de Polícia e demais policiais (quanto aos demais 

policiais, tudo que se tem afirmado é com base na letra da lei, ficando a discussão acerca da 

constitucionalidade de sua atuação autônoma). Quanto ao Delegado de Polícia e demais Policiais, frise-se que 
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apenas é possível cogitar da possibilidade de representação autônoma, não de decreto das demais medidas 

protetivas afora o afastamento, pois que não há para tanto previsão legal e há clara e evidente reserva de 

jurisdição, a qual somente poderia (e em nosso entender deveria – proposta de “lege ferenda”) ser afastada 

por lei. A representação em outras medidas, por seu turno, admite a interpretação lógica e sistemática do 

artigo 12 – C e seu confronto com o artigo 12, III, da Lei 11.340/06, pois que se refere a mero pedido e não ao 

decreto direto, sem intermediação judicial. O magistrado, por seu turno, tem o poder geral de decreto das 

medidas e, com o advento do artigo 12 – C apenas teria ampliada sua possibilidade de atuação “ex officio”. É 

claro que poderá também haver quem não admita a atuação “ex officio” em nenhum desses casos, 

considerando implícita a exigência de requerimento da ofendida, sendo mantida apenas a atuação 

independente do Ministério Público, nos termos do artigo 19, “caput” da lei em comento. Também haverá 

quem admita as atuações “ex officio” acima arroladas, mas com a limitação à medida protetiva de afastamento 

do agressor tão somente. Por fim, com relação ao magistrado é sempre bom lembrar ser discutível sua atuação 

de ofício na fase pré-processual, considerando a norma geral prevista no artigo 282, § 2º., CPP. 

Feita essa breve digressão, voltemos à discussão sobre a recorribilidade da decisão judicial concessiva 

ou denegatória das medidas protetivas. 

Havendo deferimento judicial das medidas (artigos 18, I c/c 19 ou artigo 12, I) ou sua manutenção nos 

casos do artigo 12 – C, II e III da lei de regência, inexistindo recurso previsto, resta o remédio constitucional do 

“Habeas Corpus”, já que há imposição de restrição ao investigado ou acusado. Entretanto, tal posição não é 

pacífica, havendo entendimentos sobre cabimento de apelação criminal ou civil, recurso em sentido estrito, 

agravo de instrumento, correição parcial e mandado de segurança. 

Parece-nos que, SMJ., o “Habeas Corpus” é o caminho mais adequado, inclusive pela sua maior 

celeridade, considerando a restrição imposta ao suspeito. 

Agora, quando ocorrer o indeferimento das medidas protetivas pelo Juiz, existe ainda maior celeuma 

jurídica acerca do instrumento a ser utilizado para pleitear a reforma do “decisum”. Novamente vêm à baila 

as hipóteses acima elencadas, excluído, por obviedade, o “Habeas Corpus”. 

Freitas afirma caber o Agravo de Instrumento, nos seguintes termos: 

“Importante novidade deriva da concessão, revisão ou substituição de uma das medidas protetivas de urgência. 

Qual o recurso que a parte poderá manejar? A lei previu. Aquela que se sentir prejudicada impetrará agravo de 

instrumento, na forma do CPC, dirigido a uma das Câmaras do Tribunal de Justiça. Torna-se aparentemente 

esdrúxula a hipótese, no entanto é o que se extrai do art. 22, § 4º, da Lei 11.340/06, verbis: Aplica-se às hipóteses 

previstas neste artigo, no que couber, o disposto no caput e nos parágrafos 5º e 6º do artigo 461 da Lei nº 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). E, para integral compreensão da mens legis, a redação do art. 

461 e seus parágrafos é a seguinte: 

§ 5º – Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de 

ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 
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atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade 

nociva, se necessário com requisição de força policial. 

§ 6º – O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou 

insuficiente ou excessiva. 

Assim, os juízes criminais e seus cartórios precisam se adequar à novidade de conceder medidas de 

apoio, denominadas de protetivas, às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, vez que as 

medidas assumem um resultado prático imediato equivalente ao do cumprimento de uma obrigação de fazer 

ou não fazer. Por certo, os juízes cominarão multa diária ao varão no caso de descumprimento à determinação 

imposta. 

Importante: se o agressor quiser discutir o mérito da medida protetiva determinada pelo juiz criminal 

deverá fazê-lo na Vara de Família. Jamais na Justiça Criminal, quando somente o recurso de agravo terá 

cabimento”. 

O autor destacado entende que a referência do artigo 22, § 4º., da Lei 11.340/06 aos dispositivos do 

CPC que então tratavam de tutela provisória de urgência contra cuja decisão cabe o recurso de Agravo de 

Instrumento, configuraria uma previsão expressa do recurso adequado para a negativa de concessão de 

medidas protetivas pelo magistrado. E mais, considera que tal recurso deveria tramitar na seara civil (Vara de 

Família) em paralelo com a criminal. 

Antes de mais nada, é necessária uma explicação. A referência do artigo 22, § 4º., da Lei 11.340/06 ao 

artigo 461, §§ 5º. e 6º., CPC, versando sobre tutela provisória de urgência, encontra-se no momento 

desatualizada. A edição da Lei Maria da Penha data de 2006 e o artigo jurídico de Freitas data de 2007. Estava 

em vigor o CPC de 1973 (Lei 5.869/73), com alterações da Lei 8.952/94, sendo fato que então o artigo 461, 

CPC realmente tratava da tutela provisória em obrigações de fazer. Antes disso, na versão original do CPC de 

1973, sem as alterações da Lei 8.952/94, o artigo 461, CPC tratava do requisito da certeza da sentença. Ocorre 

que o CPC de 1973 foi expressamente revogado pela Lei 13.105/15 (artigo 1046), doravante conhecida como 

“Novo Código de Processo Civil”. Hoje o artigo 461, CPC se refere não mais a obrigações de fazer e tutelas 

provisórias, mas a regras acerca da produção de prova testemunhal no Processo Civil. A questão da tutela 

provisória em obrigações de fazer é atualmente objeto dos artigos 536 e 537, CPC/2015. Entretanto, tal fato 

não invalida o dispositivo do artigo 22, § 4º., da Lei 11.340/06. Basta que se tenha em mente que a referência 

ali agora é aos artigos 536 e 537, CPC/2015. Em assim sendo, realmente é de se concluir que, por 

consequência, o recurso cabível, conforme previsão legal reflexa, seria o Agravo de Instrumento, hoje regulado 

pelos artigos 1015 a 1020, CPC/2015. Isso porque o artigo 1015, I, CPC/2015 determina que o Agravo de 

Instrumento serve a combater decisões interlocutórias que versem sobre “tutelas provisórias”. 

Ressalvado o manejo do “Habeas Corpus” no caso de deferimento, conforme nosso entendimento 

acima exposto, é realmente possível a defesa da tese do cabimento do Agravo de Instrumento e até mesmo 
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de seu cabimento nos casos de deferimento ou indeferimento. Ensina Theodoro Júnior que o Agravo de 

Instrumento se presta a combater “decisão que verse sobre tutelas provisórias”. E “tutelas provisórias são 

aquelas” previstas como “urgentes (medidas cautelares ou antecipatórias) e medidas de tutela de evidência”. 

Nesses casos, conforme o processualista civil mencionado, caberá o Agravo de Instrumento “tanto das 

decisões que deferem como das que indeferem as medidas provisórias no todo ou em parte”. 

Assim sendo, entende-se que também é possível (em caso de deferimento da medida), optar pelo 

“Habeas Corpus”, mas seria cabível o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1015, I, CPC/2015 no caso 

de indeferimento, sempre impetrados em uma das Câmaras do Tribunal de Justiça respectivo, pois que se 

questiona decisão do Juiz de Direito de primeiro grau. 

Discorda-se, porém, de Freitas quando afirma que o recurso deveria ser interposto na Vara de Família 

(Civil). Isso seria correto apenas se a medida for deferida no bojo de Processo Civil. Mas, quando se trata de 

violência doméstica e familiar o tema é penal e a cautelar é de natureza processual penal. A Lei Maria da Penha 

prevê inclusive a criação de “Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”, os quais seriam 

“órgãos da Justiça Ordinária”, com competência cumulativa “cível e criminal” (artigo 14, da Lei 11.340/06). E 

mais, enquanto não estruturados tais Juizados, estabelece que “as varas criminais acumularão as 

competências cível e criminal” para conhecer e julgar as questões envolvendo violência doméstica e familiar 

contra a mulher (artigo 33, da Lei 11.340/06). Dessa maneira, seja o “Habeas Corpus” ou o Agravo de 

Instrumento, deverão ser impetrados perante os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

ou, na sua falta, na vara criminal respectiva onde tramitar o feito e não na Vara Civil de Família. É claro que 

serão processados e julgados pelo Tribunal de Justiça respectivo, conforme já mencionado, por se tratar de 

questionamento de decisão do Juiz de Direito de primeira instância. Não se vê motivo para tal cisão do 

procedimento, nem da competência, o que, na verdade, geraria confusão processual. 

Nada impede, porém, conforme alerta Dias, que uma vez indeferidas as medidas protetivas na área 

criminal, se valha a mulher de pedido de separação de corpos na área cível. Em suas palavras: 

“Indeferida a medida protetiva pleiteada pela vítima por meio do procedimento enviado pela autoridade policial, 

tal medida não obsta a que a vítima promova ação no âmbito da jurisdição civil com o mesmo propósito. Não há 

como falar em coisa julgada. Rejeitado o pedido de separação de corpos ou a fixação de alimentos, pode a vítima 

intentar ação cautelar de separação de corpos ou ação de alimentos”. 

Vale salientar que a mesma autora entende que o recurso cabível contra a decisão judicial de 

indeferimento ou deferimento varia de acordo com a natureza do pleito. Tratando-se de “medida protetiva 

de natureza criminal, cabe recurso em sentido estrito a ser apreciado pelas Câmaras Criminais dos Tribunais 

de Justiça”. Já, versando a questão sobre tema civil teria cabimento o recurso de agravo. Ressalvando nosso 

entendimento sobre o cabimento do “Habeas Corpus” nos casos de deferimento, a posição de Dias também 

é altamente defensável. 
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É de ressaltar que, dada a polêmica sobre o tema, a impetração de qualquer dos instrumentos 

recursais ou ações autônomas de impugnação que encontram guarida na doutrina e na jurisprudência deve 

ser acatada com fulcro no chamado “Princípio da Fungibilidade”, pois que certamente não haverá campo para 

reconhecimento de má – fé do impetrante. 

Resta saber agora qual seria eventual recurso cabível contra decisão do Delegado de Polícia ou outro 

Policial que defere ou indefere a medida protetiva específica de afastamento do agressor, nos estritos termos 

do artigo 12 – C, II e III da Lei 11.340/06, com nova redação dada pela Lei 13.827/19. 

Primeiro é preciso dizer que o questionamento de tal decisão dificilmente será levado a termo, pois 

que a deliberação em questão é praticamente uma pré – cautelar de curtíssima duração, devendo ser 

apreciada pelo Juízo no prazo máximo de 48 horas, conforme dispõe ao artigo 12 – C, § 1º., da Lei Maria da 

Penha. A Autoridade Policial (Delegado de Polícia) ou o Policial (Agentes da Autoridade) tem o prazo de 24 

horas para comunicar o Juiz e este mais 24 horas para a decisão, o que leva a um tempo máximo de 48 horas, 

razão pela qual, na maioria dos casos, eventual inconformismo será manifestado com a prolação da decisão 

judicial definitiva e não perante a decisão policial pré-cautelar. 

Não obstante não é impossível que se pretenda, desde logo, combater a deliberação Policial. 

Fato é que inexiste recurso previsto contra decisões tomadas pelo Delegado de Polícia e muito menos 

pelos demais Policiais. No que se refere ao Delegado de Polícia, ainda existe previsão no artigo 5º., § 2º., CPP 

que trata do recurso contra o despacho que indefere a instauração de Inquérito Policial. Tal recurso seria 

dirigido ao “Chefe de Polícia”, geralmente, na vida prática, entendida tal expressão como o superior 

hierárquico administrativo imediato do Delegado de Polícia responsável pelo indeferimento, embora se 

entenda também ser o Delegado Geral de Polícia ou mesmo o Secretário de Segurança Pública. Poder-se-ia 

cogitar de aplicação analógica desse dispositivo do Código de Processo Penal em casos de indeferimento do 

pedido pelo Delegado de Polícia. Porém, além da morosidade dessa opção (os casos são de urgência e o 

recurso administrativo será processado no expediente e imagine-se a demora se for destinado ao Delegado 

Geral ou pior, ao Secretário de Segurança Pública), não se pode dizer que fosse efetivamente um “recurso” 

processual penal. Esse “recurso” previsto no artigo 5º., § 2º., CPP, é claramente de natureza administrativa e 

não processual penal, mesmo porque se desenvolve na fase pré-processual. Ademais, não há a mesma 

previsão para quaisquer atos dos demais Policiais. 

A conclusão é que da decisão de indeferimento da medida protetiva pela Autoridade Policial (Delegado 

de Polícia) ou pelos demais Policiais (Agentes da Autoridade), inexiste recurso, seja processual penal, seja 

administrativo. A opção é tão somente reiterar o pedido de imediato perante o Juiz de Direito ou provocar o 

Ministério Público para que requeira a medida protetiva. 
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Agora, se o Delegado de Polícia ou outro Policial decretar a medida protetiva, embora também inexista 

recurso manejável, caberá a impetração de “Habeas Corpus” perante o Juiz de Primeiro Grau. 

 

5. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA PELA POLÍCIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

Determinada a medida protetiva de afastamento do agressor pela Autoridade Policial ou seus agentes, 

nos termos da Lei 13.827/19, sendo essa ordem legal descumprida pelo seu destinatário, quais seriam as 

consequências de natureza penal e processual penal? 

A Lei Maria da Penha prevê em seu artigo 20 a possibilidade de decretação da Prisão Preventiva do 

infrator e é corroborada pelo artigo 313, III, CPP, que também determina a decretação da preventiva para fins 

de garantia das medidas protetivas de urgência. Não há dúvida também que se as medidas foram impostas, 

se pressupõe a existência de prova do crime e indícios suficientes de autoria, bem como o descumprimento 

caracteriza, seguramente, no mínimo, violação à ordem pública, quando não houver também conveniência 

para a instrução criminal se o agressor estiver intimidando a vítima e/ou parentes e testemunhas, nos termos 

do artigo 312, CPP. 

A Autoridade Policial, contudo, não poderá, como é sabido, decretar diretamente a Prisão Preventiva. 

Somente poderá representar ao Juiz de Direito para que este a decrete, nos termos dos dispositivos supra 

arrolados e do artigo 311, CPP. Também poderá requerer a preventiva o Ministério Público e mesmo a poderá 

determinar de ofício o magistrado (inteligência do artigo 311, CPP). Quanto ao magistrado, em se tratando, 

como se trata, de fase pré processual, é controverso se pode agir de ofício, tendo em vista o choque entre o 

artigo 311, CPP e o artigo 282, § 2º. CPP. 

Inconteste é que quando se fala em “Autoridade Policial” que pode representar pela preventiva, 

somente se pode estar falando na figura do Delegado de Polícia. Os Policiais em geral (Agentes da Autoridade) 

não têm capacidade legal para representar pela Prisão Preventiva. Na escorreita lição de Sannini: 

“Desse modo, levando-se em consideração que o Poder Judiciário não pode agir de ofício, a representação serve 

de instrumento à preservação do próprio sistema acusatório. Trata-se, portanto, de um ato jurídico – 

administrativo de atribuição exclusiva do delegado de polícia e que pode ser traduzido como verdadeira 

capacidade postulatória imprópria”. 

Acaso a medida tenha sido imposta por Agentes da Autoridade, nos termos do artigo 12 – C, III, da Lei 

11.340/06, somente poderão comunicar o Delegado de Polícia e aguardar sua representação ou mesmo 

comunicar o Ministério Público para que proceda ao requerimento necessário. A comunicação ao Juiz para 

decretação de ofício, como visto, é controversa e nesse caso funcionaria como uma espécie de representação 

por via reflexa, o que é evidentemente ilegal e insustentável em nosso ordenamento processual penal. Esse é 
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um dos problemas criados pela indevida legitimação de Policiais em geral para a decretação da medida, não 

se limitando o legislador à figura do Delegado de Polícia. 

Questão tormentosa é saber se o descumpridor da medida imposta pela Polícia responde por infração 

ao artigo 24 – A da Lei 11.340/06 ou pelo menos pelo crime de “Desobediência”, previsto no artigo 330, CP. 

Analisando a questão sob o prisma da estrita legalidade, não é possível responsabilizar o infrator pelo 

crime previsto no artigo 24 – A, da Lei Maria da Penha, pois que ali se incrimina a conduta do descumprimento 

de “decisão judicial” que defere medidas protetivas de urgência. Ora, a decisão enfocada não é “judicial”, mas 

“policial”, de modo que a pretensão de aplicação do dispositivo no caso de ordem do Delegado de Polícia ou 

de agentes da autoridade policial, esbarraria no Princípio da Legalidade e na correlata vedação de analogia “in 

mallam partem”. 

No que tange ao crime de desobediência, trata-se de jurisprudência consolidada pelo STJ o 

entendimento de que “o crime de desobediência é subsidiário e somente se caracteriza nos casos em que o 

descumprimento da ordem emitida pela autoridade não é objeto de sanção administrativa, civil ou processual” 

(STJ, AgRg no AREsp 699.637/SP). Por isso certamente há sustento para a alegação de que não seria possível 

a imputação desse ilícito, uma vez que, como já visto, há possibilidade de decreto de Prisão Preventiva, sanção 

processual penal. 

Realmente inviável por infração à legalidade e conformação de analogia maligna, a aplicação do artigo 

24 – A, da Lei 11.340/06 ao agressor recalcitrante. Doutra banda, não parece adequado o entendimento do 

STJ, antes aplicável inclusive ao descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, quando não 

existia o crime do artigo 24 – A sobredito. Naquela época a questão girava em torno do artigo 330, CP ou 

mesmo artigo 359, CP, já que não existia o artigo 24 – A da Lei Maria da Penha. Com o surgimento deste último, 

a desobediência da ordem judicial ficou solucionada. Mas, com as alterações do artigo 12 – C, II e III da Lei 

11.340/06 pela Lei 13.827/19, surgiu o problema da desobediência da ordem policial. A jurisprudência do STJ 

se refere a casos em que a desobediência conta com sanção aplicável pela própria Autoridade que emitiu a 

ordem descumprida. Na época anterior à criação do artigo 24 – A em destaque, o Juiz era quem determinava 

a medida protetiva e ele mesmo decretava a prisão preventiva. Em outros casos, como infrações de trânsito, 

o próprio agente autua o infrator. Na seara civil o próprio Juiz estabelece multa etc. Não é o que ocorre hoje 

com a medida protetiva por ordem policial. O Delegado de Polícia, por exemplo, determina o afastamento do 

lar e o agressor não obedece. Não tem o Delegado a atribuição de impor a Prisão Preventiva. Como visto, há 

que representar para que o Juiz o faça. Portanto, não se trata de caso idêntico ao tratado nas decisões 

reiteradas do STJ. Há aqui um “distinguishing” razoável para que se possa aplicar o crime de desobediência, 

nos termos do artigo 330, CP. Na dicção de Martin: 
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“Este é um método o qual pode ser usado por um Juiz para evitar seguir decisões passadas, as quais 

ele teria, caso contrário, que seguir. Isso significa que o Juiz acha que os fatos materiais do caso que ele está 

decidindo são suficientemente diferentes para ele traçar uma distinção entre o presente caso e o precedente 

anterior. Ele não está, portanto, limitado ao caso antecedente”. 

Não se pode dizer que a Autoridade Policial e muito menos seus agentes contem com alguma sanção 

não penal para coibir, por si mesmos, a recalcitrância do infrator, nos exatos moldes dos precedentes do STJ, 

há claramente elemento de distinção relevante. Ficam manietados tais agentes estatais e sua ordem seria 

então despida de qualquer garantia de eficácia. Direito sem garantia é algo simplesmente inútil, virtualmente 

inaplicável, pois que não conta com poder de persuasão de quem quer que seja. Para que se reconheça um 

direito é necessário primeiro identificar quem tem a obrigação de cumpri-lo e quais os meios de impor esse 

cumprimento ou de sancionar sua violação. Na lição de Dalla – Rosa: 

“Assim, ao entender-se poder como possibilidade de ação social, o direito nada mais pode ser do que a garantia 

dada por alguém, de fora, ao exercício de um poder. Ou seja, de forma alguma se poderia falar em direito se não 

existisse previamente um meio de fazê-lo existir, que seria a garantia jurídica de possibilidade de atuação (ou 

não) conforme a decisão pessoal de cada pessoa. 

Ao suprimir essa garantia, automaticamente desaparece o direito, pois é impossível pensar em um direito (…) se 

essa mesma prerrogativa não fosse garantida, pois tal não existiria, a não ser como parte de um discurso retórico 

manipulador”. 

Dessa maneira não se vê óbice à aplicação do artigo 330, CP aos casos em que haja descumprimento 

da medida imposta por ordem policial. Isso porque tanto o poder – dever das autoridades, visto como exercício 

de um direito, como os direitos da mulher agredida, restariam pairando num vácuo sem o suporte de qualquer 

garantia direta e, portanto, não seriam direitos verdadeiros, mas meros fantoches jurídicos. Já aquelas 

medidas protetivas impostas por ordem judicial continuam normalmente configurando, em seu 

descumprimento pelo agente, a infração ao artigo 24 – A, da própria Lei Maria da Penha, afora o poder judicial 

de decretar a Prisão Preventiva. 

Também Foureaux chega à mesma solução final: 

“Deve-se destacar que quando a autoridade policial conceder medida protetiva de urgência, caso o agressor 

descumpra a ordem, antes do juiz mantê-la, não praticará o crime previsto no art. 24 – A da Lei Maria da Penha, 

pois este crime exige para a sua caracterização que a medida protetiva de urgência tenha sido concedida por 

decisão judicial. 

Enquanto o afastamento não é analisado judicialmente possui título de decisão extrajudicial de natureza policial. 

A partir do momento em que o juiz mantém a ordem da autoridade policial o fundamento jurídico que afasta o 

agressor do lar passa a ter natureza jurídica de decisão judicial, motivo pelo qual será possível responsabilizar o 

agressor pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. 

Em que pese não se tratar do crime previsto no art. 24 – A da Lei 11.340/06 quando o agressor descumprir a 

ordem de afastamento do lar emitida pela autoridade policial, a desobediência caracteriza o crime de 

desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal”. 
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Por seu turno, Sannini Neto discorda da afirmação de que seria viável o acima mencionado 

“distinguishing”, considerando irrelevante a questão sobre a quem cabe impor a medida extrapenal em casos 

de descumprimento. Para o autor, a princípio estaria inviabilizada a via do crime de desobediência (artigo 330, 

CP), restando incólume e aplicável ao caso a barreira imposta pelo entendimento do STJ. No entanto, deixa 

em aberto a possibilidade de interpretação no sentido de que a Prisão Preventiva não seria “uma sanção 

processual”, mas “simples readequação da medida cautelar” diante de uma mudança de cenário, o que abriria 

campo para reconhecer o crime de desobediência. Isso certamente nos remete às características comuns a 

todas as cautelares, consistentes na revogabilidade, provisoriedade e substitutividade. Esse entendimento, 

embora racionalmente defensável, parece olvidar o fato de que essa chamada “readequação” se dá mediante 

um agravamento considerável da restrição cautelar, o que torna, SMJ., inafastável a qualidade de sanção 

processual. O argumento trabalha um jogo de palavras que pode satisfazer uma lógica formal, que é mero 

instrumento do pensamento, podendo ser preenchida com quaisquer assertivas. O critério da validade de uma 

ideia, não se pode sustentar apenas em sua racionalidade lógica, mas em um juízo de valor e de conteúdo. 

Finalmente, Sannini Neto propõe o que chama de uma “interpretação extensiva” do artigo 24 –A da Lei 

11.340/06 e sua aplicação aos casos de descumprimento de medidas protetivas “deferidas pelo Delegado de 

Polícia”. Chama a atenção para o fato de que na época da edição dessa norma penal, as medidas sobreditas 

somente poderiam ser aplicadas “pela autoridade judicial”. Na verdade, o que autor propõe é o 

reconhecimento de uma “interpretação progressiva ou evolutiva” do artigo 24 – A, da Lei Maria da Penha. A 

chamada interpretação progressiva ocorre quando um dispositivo de lei deve ser submetido a atualização por 

via interpretativa, sempre que há uma alteração nas circunstâncias sociais e esse dispositivo permite uma 

ampliação ou restrição de sentido. A nosso ver, essa flexibilidade semântica, essa permissão de ampliação ou 

restrição de sentido deve estar contida na formatação da norma, caso contrário, a legalidade, especialmente 

em termos penais, se impõe. É muito diverso considerar que uma nova forma de comunicação pode ser 

abrangida pelo sigilo telemático da Lei 9296/96, quando aquela legislação trata de “comunicações telefônicas 

de qualquer natureza” (inteligência do artigo 1º., da Lei 9.296/96). Também é diversa a situação de uma norma 

como a que trata do “furto de energia” (artigo 155,§ 3º., CP), que menciona a “energia elétrica ou qualquer 

outra que tenha valor econômico”. Normas como essas admitem clara e evidentemente a chamada 

“interpretação progressiva ou evolutiva”, mas isso é permitido pela dicção legal. Em termos penais, torna-se 

muito perigoso e desaconselhável a aplicação dessa modalidade de interpretação sem que a norma legal, em 

seu conteúdo semântico, permita esse elastério, ao menos para fins de incriminação de condutas. 

Eventualmente essa espécie de processo hermenêutico poderia ser utilizado “in bonam partem”, mesmo sem 

expressa e induvidosa redação permissiva de adequação, o que não é o caso. Na verdade, a pretensão de 

incriminar com o recurso ao artigo 24 – A da Lei 11.340/06 o descumprimento de ordem policial, quando a lei 

somente menciona ordem judicial, constitui induvidosa analogia “in mallam partem”, absolutamente vedada 

na seara penal. 
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Essa distinção aqui exposta é acatada pelo estudioso lusitano Figueiredo Dias, o qual apresenta, dentre 

outros, exatamente o exemplo do furto de energia, que gerou controvérsia na doutrina e na jurisprudência, 

seja de Portugal, seja da Alemanha. E no seguimento, a respeito da “interpretação progressiva ou evolutiva” 

deixa consignado o seguinte: 

“(…) óbvio é que o intérprete pode (e deve) tomar em conta novas realidades, novas descobertas, novos 

instrumentos e mesmo novas concepções que não poderiam ter estado no campo de representação do legislador 

histórico, desde que o toma-las em conta não implique ultrapassar o teor ‘literal’ da regulamentação e o seu 

campo de significações adequadas ao entendimento comum das palavras que naquela foram utilizadas”. 

 

Não se pode olvidar aquilo que Whitehead aduz ao tratar das características do Direito na cultura 

ocidental, “O direito é para o governo tanto um instrumento como uma condição restritiva”. 

 

Embora não se possa negar que o Juiz é não somente intérprete, mas também “criador” do Direito em 

sua aplicação concreta, isso não implica em que seja ele “um criador completamente livre de vínculos”. O 

sistema jurídico moderno estabelece e aplica determinados “limites à liberdade judicial”, tanto processuais 

como materiais. Nesse passo: 

“Também é verdade que existe, pelo menos, um baluarte extremo, digamos uma fronteira de bom senso, que se 

impõe tanto no caso da interpretação do case law, quanto no do direito legislativo, ao menos porque também as 

palavras têm frequentemente um significado tão geralmente aceito que até o juiz mais criativo e sem 

preconceitos teria dificuldade de ignorá-lo. 

(…) criatividade jurisprudencial, mesmo em sua forma mais acentuada, não significa necessariamente ‘direito 

livre’, no sentido de direito arbitrariamente criado pelo Juiz no caso concreto”. 

 

Lord Devlin, já em 1974, alertava em sua “Chorley Lecture”: 

“É grande a tentação de reconhecer o judiciário como uma elite capaz de se desviar dos trechos demasiadamente 

embaraçados da estrada do processo democrático. Tratar-se-ia, contudo, de desvio só aparentemente provisório; 

em realidade, seria a entrada de uma via incapaz de se reunir à estrada principal, conduzindo inevitavelmente, 

por mais longo e tortuoso que seja o caminho, ao Estado totalitário”. 

 

Não há dúvida quanto ao fato de que o descumprimento da ordem policial não pode restar impune 

na seara penal, assim como era inadequado, até o surgimento do artigo 24 – A da Lei 11.340/06, a falta de 

previsão de reprimenda para o descumprimento da ordem judicial. Havia na época uma situação de 

insuficiência protetiva do ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, é defensável a tentativa de encontrar 

uma reprimenda para o recalcitrante em relação à atual ordem policial. Isso é do interesse da ofendida e de 

toda a sociedade. Mas, também é do interesse do suspeito e de toda a sociedade, o devido respeito ao 

Princípio da Legalidade e a interpretação restritiva dos tipos penais, salvo raras e justificadas exceções. Faz-se 
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necessário ponderar interesses em jogo, pois há conflito de direitos fundamentais de lado a lado. A solução 

há que ser aquela que promova o equilíbrio. Nas palavras de Luño, mister é compreender que os direitos 

fundamentais, em sua concepção valorativa objetiva, são representativos de um pacto entre as diversas forças 

sociais, obtido em meio a relações de tensão e cooperação. 

Observe-se que se o indivíduo descumpre a ordem policial de afastamento, o crime de desobediência 

caracterizado é relacionado à violência doméstica e familiar contra a mulher e, portanto, à Lei 11.340/06. 

Dessa forma, não importa que o artigo 330, CP seja abrangido, em regra, pela Lei 9.099/95. Nesses casos, a 

Lei 11.340/06 veda a aplicação dos benefícios inerentes às infrações de menor potencial ofensivo, sendo 

possível normalmente a prisão em flagrante, de acordo com o artigo 41 da Lei 11.340/06. A Prisão em 

Flagrante com sua função pré-cautelar política de restauração imediata da ordem social, exsurge como outro 

instrumento garantidor dos direitos da vítima e do exercício de poder legítimo das autoridades envolvidas. 

Ademais, afastado do lar por ordem legal, se for encontrado dentro da habitação, não pode ser considerado 

como morador e então, violando a ordem decretada, estará perpetrando também, em concurso formal, o 

crime de violação de domicílio, conforme o disposto no artigo 150, CP. Isso além de poder haver qualificadora, 

acaso o fato se dê em horário noturno, em lugar ermo, ou com emprego de violência ou arma ou em concurso 

de duas ou mais pessoas (inteligência do artigo 150, § 1º. , CP). Nesses casos, havendo violência ou emprego 

de arma, também se pode cogitar de concurso material com porte ilegal de arma (restrita ou permitida 

conforme o caso – artigos 14 ou 16 da Lei 10.826/03 ou mesmo branca – artigo 19, LCP) e crime de lesões 

corporais ou contravenção de Vias de Fato (artigo 21, LCP), conforme determinado pelo preceito secundário 

do próprio § 1º., do artigo 150, CP. É claro que se está considerando a violência e/ou o emprego de arma como 

crimes – meio para a prática da violação de domicílio, nos termos do dispositivo em destaque. 

 

6. VEDAÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA 

O artigo 12 – C, § 2º., da Lei Maria da Penha, com a nova redação dada pela Lei 13.827/19 impede a 

concessão de liberdade provisória (com ou sem fiança) sempre que houver risco à integridade física da 

ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência. 

Esse dispositivo tem sido visto por alguns como uma espúria reiteração legislativa inconstitucional da 

chamada “Prisão Preventiva Obrigatória”. Haveria, sem necessidade de motivação plausível, o decreto 

imediato de Prisão Preventiva, o que certamente viola o Princípio Constitucional da Presunção de Inocência 

ou do Estado de Inocência. 

Entende-se diversamente. Na verdade, o que se vislumbra no § 2º. do artigo 12 – C, da Lei 11.340/06 

é a mera reiteração de uma hipótese natural de decretação de Prisão Preventiva e inafiançabilidade. 
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Ora, se há no caso concreto, de forma fundamentada, efetivo “risco à integridade física da ofendida”, 

isso somente pode significar que se obteve dados objetivos de que o agressor tenciona voltar a praticar atos 

de violência, quiçá em progressão criminosa, como são exemplos os muitos e muitos casos de simples ameaça 

ou lesão leve inicial, os quais, com o agressor em liberdade, acabam resultando em Feminicídios. Doutra 

banda, a mesma razão existirá no caso de risco à “efetividade da medida protetiva de urgência”. Isso somente 

pode significar que a liberdade provisória não será concedida nos casos em que se anteveja ser insuficiente o 

mero decreto da ordem protetiva, mormente nas prisões em flagrante em que o infrator descumpre 

descaradamente a medida anteriormente imposta pelo Juiz ou pela Polícia. Ora, é claro e evidente que há 

risco concreto para a mulher e dano real à efetividade da medida. Nesse diapasão, verifica-se que não é o 

dispositivo em si do artigo 12 – C, § 2º., da Lei Maria da Penha que é inconstitucional, mas sim, eventualmente, 

sua aplicação indevida, sem a necessária fundamentação objetiva, calcada em fatos demonstrativos da 

periculosidade do agente no caso concreto. 

O risco à integridade física da ofendida certamente satisfará a necessidade de encarceramento para 

“garantia da ordem pública”, quando não por necessidade de assegurar a devida “instrução criminal”, se a 

vítima passa a ser intimidada pelo agressor. Sabe-se que a palavra da vítima, em grande parte dos casos, é 

extremamente importante para a produção da prova e uma vítima intimidada pode prejudicar o andamento 

justo do processo ou da investigação criminal (inteligência do artigo 312, CPP). 

Também é preciso ter em conta que o Código de Processo Penal, no artigo 313, III, já prevê o decreto 

de preventiva com o fito de “garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, nos casos de “violência 

doméstica e familiar”. Razão assiste a Cavalcante quando afirma que “o novo § 2º. do art. 12 – C da Lei 

11.340/2006 não pode ser lido isoladamente, devendo ser interpretado em conjunto com as regras do Código 

de Processo Penal a respeito da prisão preventiva e da liberdade provisória”, apontando para o fato, por 

exemplo, de que, no caso de prática isolada de Contravenção Penal (v.g. Vias de fato – artigo 21, LCP), não 

será possível negar a liberdade provisória com ou sem fiança. O autor apresenta em sustento julgado do STJ 

(STJ – 6ª. Turma. HC 437535-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. Acd. Min. Rogério Schietti Cruz, 

j. em 26.06.2018). Outro elemento ponderador explicitado pelo autor em destaque é a necessária 

interpretação sistemática do artigo 12 – C, § 2º., da Lei Maria da Penha com o artigo 310, II, CPP, devendo-se 

verificar se não é cabível outra medida mais amena que igualmente garanta a segurança da ofendida e a 

efetividade da ordem protetiva. Acrescente-se que também deverá ser o dispositivo em comento interpretado 

sistematicamente com as regras gerais das cautelares processuais penais, especificamente com o disposto no 

artigo 282, I, II e §§ 4º. e 6º., CPP. Trata-se de levar em conta a proporcionalidade da cautelar mais restritiva 

privativa de liberdade, sempre procedendo à devida fundamentação (artigo 93 , IX, CF). 

Portanto, o § 2º., do artigo 12 – C, da Lei 11.340/06 não deve ser interpretado como um imperativo 

absoluto, mas como uma norma inserida em toda uma sistemática das cautelares processuais penais reguladas 
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pelo ordenamento jurídico ordinário e por regras e princípios constitucionais correlatos. Essa característica do 

dispositivo sob comento, aliás, não é apanágio exclusivo seu e muito menos alguma novidade hermenêutica. 

Toda norma somente pode ser compreendida corretamente em sua inserção sistemática no conjunto do 

ordenamento jurídico que compõe. A lição de Maximiliano é antiga e muito conhecida: 

“Consiste o Processo Sistemático em comparar o dispositivo sujeito a exegese, com outros do mesmo 

repositório ou de leis diversas, mas referentes ao mesmo objeto. (…). Não se encontra um princípio isolado, 

em ciência alguma; acha-se cada um em conexão íntima com outros. O Direito objetivo não é um 

conglomerado caótico de preceitos; constitui vasta unidade, organismo regular, sistema, conjunto harmônico 

de normas coordenadas em interdependência metódica, embora fixada cada uma no seu lugar próprio”. 

Vale ainda enfatizar o ensinamento de Santi Romano, segundo o qual “o Direito não se interpreta em 

tiras, aos pedaços”. 

É também preciso notar que ao se proceder a uma análise comparativa do novo caso de vedação de 

liberdade provisória em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra a mulher com o já disposto no 

artigo 313, III, CPP, ocorre uma clara possibilidade de antecipação do decreto de preventiva. Em geral, embora 

não haja absoluto consenso, se entende que no caso do artigo 313, III, CPP, há necessidade de que o agente 

efetivamente tenha descumprido a medida protetiva para poder decretar sua preventiva. Já com o advento 

do § 2º., do artigo 12- C da Lei 11.340/06 o “risco” à integridade física da vítima ou à efetividade da medida, 

já é suficiente, desde que devidamente fundamentado, para vedar a liberdade provisória e, portanto, para 

justificar o decreto preventivo. 

De acordo com o ponderado acima não seria cabível a vedação da liberdade provisória de forma não 

fundamentada, tão somente por aplicação automática do artigo 12 – C, § 2º., da Lei 11.340/06. Necessária sua 

interpretação sistemática com as regas das cautelares em geral e da preventiva no CPP, bem como com os 

Princípios e Regras constitucionais acerca da matéria. Por isso não é cabível a vedação em caso de 

Contravenções Penais, vez que o CPP sempre se refere a crimes e nunca a contravenções para permitir a prisão 

provisória. Entretanto, quanto à limitação da prisão provisória aos casos de crimes dolosos punidos com pena 

máxima abstrata superior a 4 anos, não há aplicação nos casos de violência doméstica e familiar. Ocorre que 

nem o artigo 313, III, CPP, embora mencione também somente “crimes”, nem o artigo 12 – C, § 2º., da Lei 

11.340/06, fazem menção a essa limitação do “quantum” de pena “in abstrato”. Assim sendo, o decreto 

preventivo para assegurar a integridade da vítima e a efetividade das medidas protetivas pode muito bem 

ocorrer em infrações cuja pena mínima não seja maior que 4 anos, tais como ameaças, violações de domicílio, 

lesões corporais leves etc. Não há também falar em incidência da Lei 9099/95 nesses casos, pois que, em se 

tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplicam as regras das chamadas “infrações 

penais de menor potencial” (artigo 41 da Lei 11.340/06), o que, aliás, seria um contrassenso, na medida em 

que a Lei Maria da Penha, em seu artigo 6º., estabelece, em cumprimento a tratados internacionais firmados 
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pelo Brasil, que a violência doméstica e familiar contra a mulher “constitui uma das formas de violação dos 

direitos humanos”. Como poderia uma forma de violação dos direitos humanos ser considerada como de 

menor potencial, mormente diante do disposto no artigo 4º., II, CF? 

Diante do quadro acima delineado, é visível que não se deverá arbitrar fiança ao infrator quando 

houver risco à integridade física da ofendida ou à eficácia das medidas protetivas. Chega-se a essa conclusão 

por interpretação conjunta do disposto no artigo 12 – C, § 2º. da Lei 11.340/06 e do artigo 324, IV, CPP. O 

Código de Processo Penal não admite fiança quando se trata de caso de Prisão Preventiva. Esse comando se 

refere igualmente ao Juiz de Direito e ao Delegado de Polícia. 

Já se pensou que a vedação de fiança prevista no artigo 324, IV, CPP se dirigia somente ao magistrado 

e não à Autoridade Policial, pois que se trataria de uma espécie de decretação indireta da preventiva, não pelo 

Juiz, mas pela Autoridade Policial, o que afetaria a jurisdicionalidade dessa providência. Entretanto, parece 

que o melhor entendimento, inclusive após o advento da Lei 12.403/11 (que reconfigurou o tratamento das 

cautelares processuais penais) é que a regra legal também se aplica ao Delegado de Polícia. 

A limitação do comando sobredito ao magistrado é realmente uma perspectiva a ser considerada no 

deslinde dessa intrincada questão. Mas, amadurecendo as ideias e considerando o tratamento atual dos temas 

da Liberdade Provisória, da Prisão em Flagrante e da Prisão Preventiva, altera-se o entendimento para acatar 

a possibilidade de negativa de fiança pela Autoridade Policial, devidamente fundamentada no fato de estarem 

presentes os motivos da Prisão preventiva. Ocorre que mais que nunca a Prisão em Flagrante demonstra sua 

peculiar cautelaridade ou pré-cautelaridade. Ela tem duração efêmera e serve para conter o ímpeto criminoso, 

impondo a ordem, o cumprimento da lei e a coleta de provas e indícios num primeiro momento, bem como, 

e aí está o ponto fulcral, mantendo o indiciado à disposição do juízo para a tomada das medidas mais 

adequadas ao caso nos termos do artigo 310, CPP. Considerando isso e ainda mais o fato de que deverá agora 

a Autoridade Policial representar pela conversão do flagrante em preventiva desde logo quando entender essa 

providência como necessária (artigo 310, II, CPP), algumas conclusões são inevitáveis: 

-Em primeiro lugar seria ilógico e até contraditório que a Autoridade Policial representasse pela 

preventiva e ao mesmo tempo colocasse o indiciado em liberdade mediante recolhimento de fiança. Como já 

dito, os institutos da fiança e da Prisão Preventiva são antagônicos, não são compatíveis e, assim, não podem 

coexistir. 

-Além disso, se a Autoridade Policial antevê os motivos para o decreto extremo, há percepção de que 

o juízo poderá optar pela conversão do flagrante em preventiva nos termos do artigo 310, II, CPP, de modo 

que o arbitramento de fiança pela Autoridade Policial e soltura o preso estaria afastando a decisão de quem 

de direito, ou seja, do Juiz. Ao contrário de estar decretando uma preventiva de forma reflexa, o Delegado de 

Polícia, apenas estaria dando a devida amplitude à pré-cautelaridade do flagrante, mantendo o preso à 
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disposição do juízo para que este delibere sobre a melhor solução para o caso. Atualmente, o novo tratamento 

da matéria parece aclarar o fato de que quando a Autoridade Policial nega a fiança com base nos motivos da 

preventiva, não está decretando essa medida de forma reflexa, mas apenas mantendo, dentro da 

precariedade e efemeridade que lhe é peculiar, a Prisão em Flagrante, como medida pré – cautelar, a fim de 

justamente assegurar ao magistrado a deliberação final sobre a melhor medida a ser adotada. Ao reverso, se 

soltasse o preso, mesmo em havendo os fundamentos da preventiva e assim entendendo a Autoridade Policial, 

estaria esta privando o magistrado da deliberação sobre a questão ao menos com o detido à disposição, de 

forma a gerar um inconveniente que se constituiria em ter de novamente procurar e prender o infrator por 

causa do futuro decreto preventivo e cassação da fiança. 

Diante do exposto, embora o tema certamente gere controvérsia, parece que a melhor solução é a de 

que o Delegado de Polícia, vislumbrando motivos para a preventiva, deixe de arbitrar fiança, fazendo a devida 

fundamentação e necessariamente representando pela conversão do flagrante em preventiva. Caberá então 

ao juízo a decisão final sobre o caso concreto. 

Cabe destacar que é preciso manter a visão sistemática da matéria, muito embora isso venha se 

tornando extremamente dificultoso, considerando a inflação legislativa marcada pelo intento de ampliar 

sempre as intervenções estatais, o que acaba resultando num emaranhado de normas a que o jurista norte – 

americano, Gilmore, denominou de “orgia de leis”. É, porém, imprescindível esse trabalho cuidadoso e 

sistemático, com o fito de evitar outra “orgia”, talvez ainda mais perniciosa, que é aquela de uma “criatividade 

judiciária incontida”, a qual não tem escapado às críticas de autores como Horowitz em relação aos Estados 

Unidos e que pode muito bem aplicar-se às circunstâncias brasileiras, “mutatis mutandis”. 

É preciso movimentar-se, portanto, com extrema cautela nessa via escorregadia de normatividade e 

tentar harmonizar o ordenamento jurídico para que haja segurança nos procedimentos e que realmente 

mereça esse nome de “ordenamento” e não de “confusão” jurídica geradora de grande insegurança que a 

ninguém interessa. 

 

  

7. A CRIAÇÃO LEGAL DE UM BANCO DE DADOS SOBRE MEDIDAS PROTETIVAS 

Em boa hora a Lei 13.827/19 acresce a Lei 11.340/06 do artigo 38 –A, no qual determina que o Juiz 

competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência em um banco de dados gerenciado pelo 

CNJ, com acesso ao Ministério Público, Defensoria Pública e órgãos de segurança pública e de assistência 

social. O objetivo é a melhor fiscalização e efetividade das medidas protetivas. 
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Realmente, uma das dificuldades em casos de medidas protetivas, especialmente quando de seu 

suposto descumprimento pelo agressor, tem sido saber, principalmente nos plantões policiais, se a medida foi 

realmente concedida pelo judiciário, se está em vigor e se o seu destinatário já foi devidamente intimado. 

Certamente esse banco de dados deverá conter essas informações atualizadas facilitando sobremaneira as 

pesquisas e comprovações documentais, assim como, consequentemente, as tomadas de providências 

legalmente viáveis para assegurar o cumprimento das medidas e reprimir a recalcitrância de agressores. 

 

8. ALTERAÇÃO PONTUAL NO CONTEÚDO DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DA OFENDIDA PROMOVIDA 

PELA LEI 13.836/19 

O artigo 12, § 1º., da Lei 11.340/06 determina o conteúdo das informações que deve conter o pedido 

de medidas protetivas formulado pela ofendida e reduzido a termo pelo Delegado de Polícia. 

O conteúdo mínimo deve esclarecer a qualificação da ofendida e do agressor, o nome e idade dos 

eventuais dependentes e a descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida (artigo 

12, § 1º., I a III, da Lei 11.340/06). 

A Lei 13.836/19 acrescentou um inciso IV no artigo 12, § 1º., da Lei Maria da Penha para determinar 

que também conste a Autoridade Policial a “informação sobre a condição de a ofendida ser pessoa com 

deficiência e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente”. 

É claro que tais informações podem ser relevantes para aferir o grau de vulnerabilidade da mulher 

vitimizada, bem como para devida mensura da agressividade do infrator. Contudo, salvo em casos patentes 

ou documentados, não terá condições a Autoridade Policial de afirmar ou não a existência de deficiência, eis 

que isso é matéria técnica da área médica clínica e/ou psiquiátrica. Ainda mais difícil será para a Autoridade 

Policial aferir se houve, como resultante da violência empregada, criação de deficiência na vítima ou 

agravamento daquela preexistente. Somente o exame de corpo de delito por Perito habilitado (Médico 

Legista), terá o condão de prestar essa informação de maneira segura e eficaz. Por vezes, nem mesmo o Perito 

Médico Legista poderá aferir a causação de deficiência ou seu agravamento num primeiro exame, 

necessitando de exames complementares. 

Parece que o legislador teve boas intenções com relação à maior proteção das mulheres ainda mais 

vulneráveis à circunstância de violência doméstica e familiar, porém pecou por não levar em conta o mundo 

dos fatos e a inviabilidade, em regra, para que a Autoridade Policial possa prestar tais informações de forma 

minimamente segura. Na verdade, o legislador criou uma exigência que dificilmente será cumprida na prática 

e não se poderá culpabilizar ninguém, afinal “ad impossiblia nem tenetur”. 
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9. CONCLUSÃO 

No decorrer deste trabalho foram analisadas com pormenores as novidades trazidas pela Lei 

13.827/19, ampliando o rol de legitimados à concessão de medida protetiva de afastamento do agressor, 

excepcionando-se a reserva absoluta de jurisdição, que se torna agora relativa, porque a Polícia também pode, 

em locais que não são sede de comarca, conferir as medidas. 

Foram estudados os problemas constitucionais, o alcance das alterações, os desdobramentos da 

concessão da medida pela Polícia e pelo Judiciário e a utilidade dessa alteração legal para a proteção mais 

efetiva da mulher vitimizada. 

Por fim foram comentadas as providências da criação de um banco de dados do CNJ sobre as medidas 

protetivas para consulta pelos órgãos interessados, bem como a alteração feita pela Lei 13.836/19 a respeito 

do conteúdo do pedido de medidas protetivas a ser tomado a termo pela Autoridade policial, devendo-se, 

doravante, consignar, sempre que possível, a informação sobre deficiência da mulher ou causação de 

deficiência ou agravamento desta em virtude da agressão sofrida. 

As Leis 13.827/19 e 13.836/19 são esforços em geral positivos no longo caminho a percorrer para uma 

concreta proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar no Brasil, logrando-se preservar, ao 

máximo possível, sua integridade física e psíquica e, especialmente, sua vida. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Por muito tempo limitadas ao ambiente doméstico e familiar, as mulheres apropriaram-se, não sem 

muita luta, dos espaços públicos. A crescente participação feminina no mercado de trabalho formal e seus 

índices de escolaridade superiores aos masculinos evidenciam uma mudança na estrutura tradicional da 

sociedade. 

A despeito do aumento da participação feminina no mercado de trabalho, uma pesquisa recente, 

divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL), demonstrou que esse novo contexto social não importou necessariamente em mudanças quanto às 

responsabilidades atribuídas a cada gênero no ambiente doméstico. 

Dentre os dados alarmantes trazidos por essa pesquisa, como a constatação de que 80,8% das 

mulheres casadas se consideram as principais encarregadas pela limpeza e arrumação da casa em que moram, 

merece destaque a informação de que apenas 16% das entrevistadas dividem com seus maridos as tarefas 

relativas aos cuidados com seus filhos. 

Sopesados esses dados e analisando os institutos do Direito do Trabalho que se dedicam a proteção 

da mulher trabalhadora enquanto mãe, o presente estudo propõe uma discussão sobre a construção dos 

papéis sociais atribuídos a cada um dos gêneros em nossa sociedade e sobre a forma com que essa construção 

tem influenciado a legislação trabalhista. 

Partindo das alarmantes diferenças entre a licença maternidade e a licença paternidade, pretende-se 

compreender o descompasso entre esses institutos e a Constituição Federal, promulgada em 1988, que 

consagrou a igualdade formal entre homens e mulheres (artigo 5º, inciso I) e atribuiu obrigação recíproca aos 

genitores sobre a criação, educação e cuidado dos filhos menores (artigo 229). 
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2. A MATERNIDADE ENQUANTO CONSTRUÇÃO SOCIAL 

  

Apesar de amplamente difundida a ideia de que mulheres nascem com um “instinto materno”, capaz 

de lhes tornaram aptas a serem boas mães, a qualquer tempo e em quaisquer condições, bem como a ideia 

de que amor materno é um sentimento superior e inabalável, a relação entre mães e filhos nem sempre foi 

como é atualmente, o que nos leva a questionar a naturalidade destes sentimentos. 

Elisabeth Badinter propõe uma discussão sobre esses aspectos analisando historicamente a evolução 

das relações familiares. Após destacar, dos textos sagrados mais antigos, o poder de chefia do pai, a 

responsabilidade que detinham sobre comportamento dos membros de sua família na Roma Antiga, onde as 

mulheres eram consideradas incapazes, juridicamente, sendo tuteladas por seus maridos quase que 

igualmente aos seus filhos menores e, a forma que, evolutivamente, essas relações de poder e autoridade 

mantiveram familiares distantes afetivamente, a ponto de, ao fim do século XVII, a relação amorosa entre as 

autoridades familiares como pai, primeiramente, e a mãe, em um segundo plano, com seus filhos, ser 

condenada por estudiosos como Santo Agostinho, Badinter mostra como, por um longo período, as mulheres 

não vivenciavam a maternidade como atualmente e nem eram cobradas para tanto. Expressão clara desta 

diferença é que, no século XVIII, era amplamente difundida, dos “mais pobres aos mais ricos, nas pequenas 

ou grandes cidades”, a prática de entregar os recém-nascidos aos cuidados exclusivos de uma ama, os quais 

só retornavam ao convívio com seus pais cinco anos depois. 

No entanto, ao final do século XVIII, mais especificamente a partir de 1760, tornaram-se comuns e 

crescentes publicações orientando as mulheres a serem mães, amamentarem e cuidarem pessoalmente de 

seus filhos, exaltando-se o amor materno como nunca antes. Não obstante as promessas e as ameaças 

contidas nesses discursos, que eram repetitivos e insistentes, o que se percebeu foi que a maioria das 

mulheres resistiu a essa nova perspectiva. Partindo de uma análise detalhada destes fatores, a filósofa 

questiona a natureza instintiva do sentimento materno, afirmando que este amor não é inato, mas é um 

sentimento humano como outro qualquer, que pode ou não acontecer, pois, o interesse e dedicação da mãe 

à sua prole não foram inerentes a todos os meios sociais, inexistindo uma conduta materna universal e 

necessária. 

A análise feita por Elisabeth Badinter sobre a maternidade, não se difere muito do que já havia sido 

proposto por Simone de Beauvoir que, com a publicação de seu livro “O segundo sexo” em 1949, já 

questionava os aspectos sociais que submetiam as mulheres à dominação do homem e a lugares inferiores 

dentro da organização da sociedade. Beauvoir quebrou paradigmas ao propor que o caráter “natural” da 

subordinação feminina ao homem não passava de uma construção social, que impunha às mulheres a 

obrigação de cumprir expectativas da sociedade patriarcal[1]. 
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Dentre estas expectativas, aquelas criadas pelos discursos sobre a maternidade do final do século XVIII 

foram absorvidas progressivamente pelas mulheres, reproduzidas incessantemente, a ponto de impactaram 

diretamente na organização familiar, uma vez que, a maternidade condiciona a mulher a uma existência 

inativa, tornando-se “natural que ela permaneça no lar enquanto o homem caça, pesca e guerreia”[2], assim, 

as mulheres estariam mais aptas para os cuidados domésticos e com a prole. Nesse sentido, tem-se que: 

 “A vinculação entre qualidades femininas e a capacidade de conceber filhos e dar à luz contribui para que a 

principal atividade atribuída às mulheres seja a maternidade, e que o espaço doméstico e familiar seja visto como 

seu principal local de atuação 

 

Quando as distribuições desiguais de poder entre homens e mulheres são vistas como resultado das 

diferenças, tidas como naturais, que se atribuem a uns e outras, essas desigualdades também são 

“naturalizadas”.”[3]. 

Com a revolução industrial no século XIX, as mulheres passaram a participar do mercado de trabalho 

produtivo, não porque a sociedade houvesse abandonado os ideais de uma mulher reclusa ao lar e dedicada 

à família, mas, principalmente, porque o mercado demandava mais mão de obra, necessárias para o 

crescimento das indústrias e para o fortalecimento do capital[4]. É neste contexto que o papel familiar destas 

mulheres entra em conflito com suas atividades profissionais pela primeira vez. Simone de Beauvoir destaca 

que a maternidade compreende-se como uma espécie de servidão, pela qual as mulheres encontram-se 

aprisionadas e impedidas de um crescimento social e econômico, concluindo que, só pela união de dois 

fatores, “participação na produção, libertação da escravidão da reprodução”[5], é que a condição feminina 

pode evoluir. 

O que Beauvoir não poderia prever é que, mesmo com sua crescente participação no mercado de 

trabalho e com a criação de inúmeros métodos contraceptivos, que representavam uma possibilidade de 

emancipação por meio do controle de natalidade, as mulheres não deixariam de ser submetidas às imposições 

do patriarcado. Isso porque os cuidados domésticos e os cuidados com os dependentes continuaram sendo 

consideradas obrigações femininas. As mulheres não começaram a exercer exclusivamente sua atividade 

profissional ou a compartilhar de suas atividades domésticas com seus companheiros, mas passaram a 

acumular ambas as tarefas, levando-as a exercer chamada dupla jornada: 

“A jornada de trabalho das mulheres tornou-se muito extensa. A grande maioria dos homens não 

cozinha, não lava roupa, não passa, não limpa a casa e não faz as camas. Isso é feito por suas companheiras, 

ao longo de 30 horas por semana, em média, e que se somam a uma jornada de 44 horas, quando trabalham 

fora de casa. São quase 75 horas semanais! ” [6] 
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Nessa ótica é possível visualizar o quanto o princípio constitucional de igualdade entre os gêneros 

ainda carece de materialidade, mesmo porque a própria lei corrobora com as imposições do machismo e do 

patriarcado, ainda que de forma indireta. 

 

3. DA PROTEÇÃO DA FAMÍLIA PELO DIREITO DO TRABALHO BRASILEIRO 

  

Tem-se que a introdução da licença-maternidade no ordenamento jurídico brasileiro se deu em 1943, 

com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho, cuja redação concedia às mulheres empregadas o 

direito à licença remunerada de seis semanas antes e seis semanas após o parto, assegurando-lhes o retorno 

à função ocupada anteriormente[7]. 

Ocorre que, com o advento da Constituição Federal de 1988, as relações familiares são revistas, 

determinando-se que os poderes-deveres que antes exercidos pelo pater família (enquanto único responsável 

pela direção sociedade conjugal) fossem exercidos de forma igual por ambos os genitores, o que fez com que 

a recém-promulgada Carta Magna fosse considerada revolucionária[8] nesse aspecto. 

Não obstante essa importante previsão, bem como a declaração de igualdade entre homens e 

mulheres, ao elencar os direitos sociais básicos do trabalhador rural e urbano, o legislador constituinte optou 

por determinar um mínimo constitucional para a licença-maternidade, mas incumbiu ao legislador 

infraconstitucional a tarefa de estabelecer os parâmetros para licença-paternidade[9]. 

Atualmente, a legislação trabalhista prevê um rol de medidas que tem por fim à proteção da família. 

As mães empregadas, por exemplo, estão assegurados, os direitos à estabilidade (art. 391-A, da CLT); à licença-

maternidade (art. 392, da CLT) e ao intervalo para amamentação (art. 396, da CLT), enquanto ao pai 

empregado só está assegurada a licença-paternidade que, ao contrário da materna, de 120 dias, se restringe 

aos primeiros cinco dias após o nascimento do filho. 

Destaca-se que, em 2016, a então presidente, Dilma Rousseff, sancionou uma lei que ampliou a 

licença-paternidade para 20 dias, mas esse benefício é limitado aos funcionários de empresas participantes 

do Programa Empresa Cidadã[10], sendo que, por esse mesmo programa a licença-maternidade se prorroga 

por mais 60 dias. 

Para além dos fatores biológicos, tais como o parto, a amamentação e o estado puerperal, é flagrante 

que o legislador brasileiro, ao conceder à mãe e ao pai períodos de licença tão discrepantes, também foi 

influenciado pelos estereótipos e funções sociais atribuídas à mulher, como a irrenunciável responsabilidade 

por seus filhos, oferecendo aos homens escassas possibilidades aos homens de desenvolverem uma 
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paternidade responsável, isso sem nos aprofundarmos nas dificuldades enfrentadas pelas famílias 

homoafetivas ou monoparentais masculinas. 

 

4. DO TRABALHO FEMININO E A PROTEÇÃO À MATERNIDADE 

  

Muito embora os institutos mencionados tenham sido criados com o fim de proteção da mulher no 

mercado de trabalho, Alice Monteiro de Barros[11] em 1995 já pontuava que, um dos motivos que levavam o 

empregador a optar pela mão-de-obra masculina, seria elevado custo do trabalho feminino, invariavelmente 

associado à maternidade. A autora destaca como elementos de elevação do custo a redução da produtividade 

durante a gestação, a ausência prolongada da empregada de seu posto por ocasião do parto e da 

amamentação, além dos posteriores absenteísmos em decorrência de suas responsabilidades familiares[12]. 

Assim, além de reproduzir as tradicionais convenções sociais de gênero e dificultar a inserção e 

manutenção das mulheres no mercado de trabalho produtivo, os benefícios trabalhistas voltados às mulheres 

gestantes e mães também justificam, de certa forma, a ainda gritante diferença na remuneração do trabalho 

masculino e feminino. Um discurso recorrentemente adotado pelo empresariado é no sentido de que a 

diferença salarial é justificável pela necessidade de equilibrar esses custos supostamente gerados pelos 

institutos que protegem os direitos reprodutivos e as crianças enquanto dependentes de seus genitores, 

incidente direta e quase que exclusivamente sobre o trabalho feminino[13]. 

Ainda que seja importante destacar a fragilidade deste argumento, porquanto os custos “relacionados 

à contratação das mulheres são muito reduzidos e não explicam as desigualdades entre homens e mulheres” 

[14], é indubitável que o tratamento desigual que a legislação trabalhista dá às mulheres e aos homens, no 

que se referem aos seus direitos reprodutivos, corrobora com os estereótipos de gênero que impõe às 

mulheres a necessidade de desempenhar seu papel reprodutivo enquanto sua principal função na sociedade, 

enquanto para os homens ele tem uma importância subsidiária e marginal. 

A pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL), mencionada anteriormente, demonstra que famílias compostas por pais que 

partilham responsabilidades igualmente com suas companheiras ou esposas ainda são minoria, o que 

invariavelmente inferioriza a mulher no mercado de trabalho, uma vez que os empregadores sempre irão 

supor pela inexistência de uma repartição igualitária das tarefas domésticas e “essa suposição motivará a 

preferência pelo trabalhador homem na carreira.” [15]. 
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Assim, independentemente do que a contratação de empregadas mulheres represente 

financeiramente aos empregadores, a importância que a legislação trabalhista destina à maternidade, em 

detrimento da paternidade, reforça a divisão sexual do trabalho não só doméstico, mas também do trabalho 

produtivo e mercantil, uma vez que impõe as mulheres limitações ao seu desenvolvimento profissional. 

Quanto a esse aspecto, destaca-se uma pesquisa recente que mostrou que apenas 19% das empresas 

brasileiras têm seus cargos de liderança e gerência ocupados por mulheres e esse índice cai para 16% se 

consideradas apenas mulheres que ocupam cargos como CEOs e como diretoras executivas[16]. 

Desta forma, não obstante a Constituição Federal de 1988 tenha coroado a igualdade formal entre 

homens e mulheres por meio do inciso I do artigo 5º e, ainda, tenha previsto uma obrigação recíproca dos pais 

de criar, educar e assistir seus filhos menores (artigo 229) é evidente que a igualdade material ainda está 

distante de ser atingida, pois ainda é imputado às mulheres um ônus desproporcional ao que se imputa aos 

homens quanto às obrigações familiares, cabendo ao legislador compreender essa realidade e buscar 

mecanismos que levem a sua efetivação, a fim de que seja cumprido o propósito da magna carta. 

 

5. DA AMPLIAÇÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE 

  

Feitas todas as considerações retro, entende-se por necessária uma adequação das leis trabalhistas 

ao novo mercado de trabalho e aos princípios constitucionais, não para que se reduzam os direitos concedidos 

as mulheres, pois estes são legítimos e necessários, mas para que sejam concedidos aos homens condições de 

comprometer-se com a paternidade responsável, em condições mais próximas das que são concedidas às 

mães empregadas, bem como para que as mulheres tenham condições plenas de desenvolverem-se 

profissionalmente, reduzindo as desigualdades tão naturalizadas em nossa sociedade. 

A fim de ilustrar o que se propõe, consigna-se que recentemente o direito das famílias passou por uma 

importante transformação com a aprovação da Lei da Guarda Compartilhada em 2008. Isso porque, se 

verificou uma alarmante diferença, nos divórcios em que se discutiam a guarda dos filhos menores, entre a 

incidência da guarda compartilhada ou da guarda unilateral paterna, face às decisões ou acordos que 

resultavam no exercício da guarda unilateral pela mãe, com direito de visitas ao pai. O ideal conservador de 

que as funções maternas seriam superiores a paterna para o bom desenvolvimento da criança e de que a 

mulher era naturalmente mais preparada para tanto, eram amplamente reproduzidas pelos magistrados ao 

decidirem pela guarda unilateral. Com o advento da nova lei, o legislador impôs uma restruturação das 

responsabilidades parentais[17]. 
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A discussão a respeito da ampliação da licença-paternidade inclusive já foi lançada no âmbito do 

legislativo brasileiro por meio de algumas propostas de ampliação do tempo de licença paternidade em 

trâmite no Congresso Nacional, dentre as quais destacamos a Proposta de Emenda à Constituição nº 41 de 

2015, de autoria do Senador Álvaro Dias, pela qual se propõe a ampliação da licença-paternidade para 30 dias, 

mas também propõe a ampliação da licença-maternidade para 180 dias, que se encontra na Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, aguardando designação de novo relator[18]. 

Além deste, destaca-se também o projeto de lei da Senadora Vanessa Grazziotin, encaminhado ao 

plenário em 10 de novembro de 2016, pelo qual se propõe uma ampliação na licença-paternidade para 120 

dias e a criação de um “salário-paternidade”, por meio de alterações na CLT e concomitante alteração da Lei 

nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Da justificação deste projeto de lei, que vai ao encontro do que abordamos, 

extrai-se o seguinte trecho: 

“(…) é chegado o momento de caminhar um pouco mais. É preciso que a legislação trace, firmemente, 

parâmetros para a concretização de uma igualdade de gênero real. E um desses passos fundamentais é, 

finalmente, regulamentar a licença-paternidade, prevista no inciso XIX do art. 7º da Constituição Federal e que 

até hoje aguarda a aprovação de projeto de lei que estabeleça seus parâmetros. 

(…) 

Promover a igualdade de gênero não é tarefa simples. Tanto mais num país como o Brasil onde a desigualdade 

entre homens e mulheres no acesso, progressão e remuneração no mercado de trabalho é uma dura realidade. 

As mulheres são as mais atingidas pela discriminação no ambiente de trabalho, tendo menos acesso a cargos de 

chefia e recebendo, em média, salários menores. [19]”. 

 

Afora as questões amplamente discutidas nesse estudo, relacionadas à necessidade de buscarmos a 

igualdade de tratamento para os gêneros no mercado de trabalho e uma melhor distribuição de funções no 

âmbito doméstico, importa consignar, muito embora este ponto não seja objeto presente pesquisa, que 

existem estudos que evidenciam o impacto positivo da ampliação da licença-paternidade no desenvolvimento 

infantil[20]. 

Sobre esse aspecto destaca-se a importante conclusão, in verbis: 

“Assim, vários estudos mostram, sem ambiguidade, que a licença-paternidade, sobretudo quando atraente para 

os pais e quando não pode ser transferida para a esposa, promove o maior envolvimento dos pais no cuidado dos 

filhos de forma duradora. Dados indicando que o aumento do benefício e a redução das restrições de 

elegibilidade aumentaram sistematicamente a taxa de pais elegíveis que requerem o benefício podem ser 

encontrados em Marshall (2008), Philips (2004) e O’Brien (2009). Há evidência de que esse envolvimento paterno 

se estenderia para além dos cuidados dispensados durante o período de licença. Nepomnyaschy e Waldfogel 

(2007), por exemplo, trazem resultados em linha com essa conclusão. Utilizando dados de uma pesquisa com os 

pais de mais de 10.000 mil crianças nascidas nos Estados Unidos em 2001, os autores encontraram uma 

correlação positiva entre a duração do afastamento do trabalho após o nascimento ou adoção da criança e o 

envolvimento e interesse paterno no cuidado com a criança nove meses depois.”[21] 
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 É evidente, portanto, o descompasso da legislação atual com a realidade vivenciada e com os 

princípios constitucionais do nosso país. Além disso, repisa-se: a enorme diferença entre os períodos de 

licença-maternidade e licença-paternidade é também um forte discurso em desfavor do desenvolvimento 

profissional e socioeconômico das mulheres, pois em se tratando de um benefício trabalhista, gerador de 

custos ao empregador, exclusivamente em relação ao trabalho feminino, ele tende a prejudicar a 

empregabilidade das mulheres e contribuir para as diferenças salarias delas em relação aos homens. 

 

6. CONCLUSÃO 

O presente artigo propõe uma discussão acerca dos impactos que os benefícios trabalhistas, mais 

especificamente a licença-maternidade, concedidos às mulheres empregadas enquanto mães causam em sua 

remuneração e em sua carreira. Mais do que isso, pretendeu-se demonstrar a forma com que a escassez 

desses benefícios voltados ao empregado enquanto pai contribui para um cenário desigual e até mesmo 

discriminatório para as mulheres no mercado de trabalho. 

Demostrou-se que, partindo de um discurso baseado na natureza, em supostos instintos e até mesmo 

em um caráter divino da maternidade, a sociedade conseguiu impor às mulheres todas as obrigações relativas 

à prole, cobrando-lhes um altíssimo grau de compromisso e dedicação à maternidade, considerada por muitos, 

até hoje, a principal função exercida por uma mulher dentro de um contexto social. 

Observou-se assim que, nossa legislação trabalhista atual, ao dispor de forma tão distinta sobre os 

direitos concedidos aos homens e às mulheres empregados, quando do nascimento ou adoção de um filho, 

nada mais é do que um reflexo de uma construção histórica dos papéis dos gêneros e do lugar de mulher, ou 

seja, decorre de um pensamento patriarcal extremamente arraigado e internalizado, que o reproduzimos 

diariamente quando atribuímos às mulheres as tarefas domésticas e os cuidados com a prole, enquanto aos 

homens reservamos os espaços públicos, a política e, principalmente, o exercício de lideranças. 

Não obstante essas imposições, por fatores diversos, o que se verifica é que a participação feminina 

no mercado de trabalho formal é crescente e, atualmente, equipara-se, em quantidade, a participação 

masculina. As mulheres ganharam os espaços públicos, passaram a exercer atividades remuneradas, fora de 

suas casas, mas isso não importou em uma mudança no ambiente doméstico, pois como vimos, elas 

continuam sendo majoritariamente responsáveis pelos cuidadas com a casa e pelos cuidados exigidos pelos 

filhos menores, exercendo aquilo que chamamos de dupla-jornada. 

Assim, considerou-se necessária a modernização da legislação trabalhista atual, especialmente no que 

tange ao período da licença-paternidade, pois é notório que, da forma que foi regulamentada, ela não cumpre 

com os ideais de igualdade e de corresponsabilidade de ambos os genitores pela assistência, criação e 
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educação de sua prole, mas reforça a ideia de que essas são tarefas exclusivas da mãe. Quer-se, portanto, com 

a ampliação da licença-paternidade que haja um incentivo à corresponsabilidade pelos filhos, um maior 

comprometimento dos pais com o exercício de uma paternidade responsável e, consequentemente, um 

mercado de trabalho mais justo e igual para as mulheres. 
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