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EDITORIAL

A Equipe Editorial e a Escola de Direito da Universidade 
Potiguar (UnP) apresentam à sociedade acadêmica a 
edição n.º 1, volume 10, da Revista Juris Rationis, cuja 
publicação, inaugurando seu 10º volume, não poderia ser 
mais especial, afinal alcançamos três indexadores inter-
nacionais:

(i) REDIB –  Red Iberoamericana de Innovación y Conoci-
miento Científico;

(ii) Latindex – Sistema Regional de Información em Línea 
para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, Es-
paña y Portugal; e

(iii) Google Scholar.

As últimas inovações legislativas e as demandas atuais da 
sociedade complexa são o foco desta edição. O contexto so-
cial não pode ficar à margem do debate acadêmico, de modo 
que os reflexo da mudança do Direito devem ser percebidos 
e refletidos na perspectiva da concretização dos direitos fun-
damentais e na responsabilidade na gestão pública.

Assim, nas páginas a seguir, temáticas com responsa-
bilidade penal tributária e a intervenção estatal no poder 
familiar, por exemplo, permeiam o meio jurídico para levar 
aos nossos leitores um acervo de ideias inovadoras para 
questões jurídicas atuais. Tratam-se, mais especifica-
mente, dos seguintes assuntos:

(i) PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO DIREITO PENAL 
TRIBUTÁRIO: EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL, de autoria 
de José Joerlan Holanda Silveira, aborda a tese de que o 
valor suprimido ou reduzido do tributo deve caracterizar a 
aplicação do princípio da insignificância na esfera penal;

(ii) O PROPÓSITO COMUNICATIVO NA ESTRUTURA 
COMPOSICIONAL DA PETIÇÃO INICIAL NO NOVO CPC, 
de autoria de Cleber Cesar Magno de Freitas e Célia Maria 
Medeiros Barbosa da Silva, considera o propósito comu-
nicativo na estrutura composicional da petição inicial no 
novo Código de Processo Civil – CPC, procurando, espe-
cificamente, verificar se houve mudanças no Código de 
Processo Civil de 1973 e no Novo CPC que entrou em 
vigor em 2016;

(iii) AUTISMO FACE A NOVA TEORIA DA INCAPACIDADE 
CIVIL, de autoria de Renata Luara do Nascimento Lima 
e Bruna Suellen do Nascimento Lima, propõe a reflexão 
sobre a nova teoria da incapacidade cível como fator para 
favorecer os indivíduos portadores do TEA (Transtorno 
Espectro Autístico);

(iv) CRIMINALIDADE E JUVENTUDE: GERAÇÃO À BEIRA 
DA AUTODESTRUIÇÃO, de autoria de Ramiro Ferreira de 
Freitas, traduz mais uma peculiaridade da sociedade pós-
-moderna, os paradigmas sistêmicos fundantes da rebel-

dia pessoal-institucional dos jovens, refletidos no proble-
ma comumente referido como “delinquência juvenil;

(v) PANORAMA ATUAL BRASILEIRO DO TRABALHO EM 
CONDIÇÕES ANÁLOGAS À ESCRAVO E SUAS FORMAS 
DE ENFRENTAMENTO, de Alessandra Silva Oliveira Mar-
tins, retoma o debate importantíssimo do trabalho em 
condições análogas a de escravidão e suas formas de 
enfrentamento, seja no plano internacional, seja no plano 
nacional, seus antecedentes e condicionantes, demons-
trando também as influências teóricas e jusfilosóficas 
quanto aos marcos que perpassam os Direitos Humanos 
e seus rebatimentos na dignidade da pessoa;

(vi) A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NA RELAÇÃO CONJUGAL: 
QUANDO A DOR ATINGE A ALMA, de autoria de Aparecida 
Souza Santana e Fernanda Priscila Ferreira Dantas, analisa a 
violência psicológica contra a mulher, o conceito e origem da 
violência doméstica no Brasil, e, por fim, os abalos psicoló-
gicos aos quais são submetidas na relação conjugal;

(vii) ESTUDO COMPARATIVO SOBRE OS LIMITES DA IN-
TERVENÇÃO DO ESTADO NO PODER FAMILIAR - LEI Nº 
13.010 DE JUNHO DE 2014, de autoria de Fernanda Ka-
minik Santos, encerra este número com o estudo da res-
ponsabilidade civil dos pais em face dos filhos menores e 
a atuação direta do Estado com o objetivo de harmonizar 
tais relações mediante a prestação jurisdicional.

Portanto, convido o leitor a conhecer tão interessantes 
abordagens para questões jurídico-sociais característi-
cas da nossa sociedade de riscos, bem como provoco 
a todos que desejarem contestá-las, no sadio debate 
acadêmico, escrevendo para futuras publicações da Ju-
ris Rationis – um periódico de fluxo contínuo aberto às 
pesquisas sobre o direito em geral – a respeito de assun-
tos que se relacionem com as linhas editorias adiante: (i) 
constituição, cidadania e efetivação de direitos; (ii) demo-
cracia e direitos humanos; (iii) pluralismo constitucional, 
direitos dumanos e interculturalidade; (iv) reforma políti-
ca e direito eleitoral; (v) educação, direito e psicanálise do 
vínculo social; (vi) constitucionalismo contemporâneo e 
suas repercussões no sistema brasileiro atual.

Por fim, um agradecimento todo especial, em nome do Corpo 
Editorial, aos autores relacionados acima e a toda a equipe da 
Editora da UnP, que contribuíram para o fechamento dessa 
edição e para o perene desenvolvimento do periódico.

Muito obrigado! 

MSc. Fillipe Azevedo Rodrigues

EDITOR DA REVISTA JURIS RATIONIS

Editorial
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PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO 
DIREITO PENAL TRIBUTÁRIO: EVOLUÇÃO 
JURISPRUDENCIAL
JOSÉ JOERLAN HOLANDA SILVEIRA
Advogado, Especializando em Direito e Processo Penal, UNP e Mestrando em Direito 
Constitucional, UFRN. E-mail: joerlanholanda@hotmail.com

Envio em: Dezembro de 2011
Aceite em: Março de 2017

Resumo
O princípio da “insignificância” ou da “bagatela” surgiu após a segunda guerra mundial devido aos pequenos 
furtos ocorridos na Europa, assim, seu surgimento aconteceu, puramente, como cunho de proteção a bens 
materiais valorados economicamente. Eugênio Raul Zaffaroni posiciona-se no sentido de que o princípio 
da insignificância é um desmembramento da tipicidade do crime o qual chama de “tipicidade conglobante”. 
Acredita-se que a tipicidade da conduta quando não lesiva ao bem jurídico tutelado irá levar à exclusão do crime 
e, consequentemente, ao “desafogamento” dos processos perante o Poder Judiciário, visto que a análise do fato 
será feita diretamente em seu nascedouro. Em matéria de Direito Penal Tributário, doutrina e jurisprudência, meio 
a fervorosos e distintos entendimentos, tem acolhido a tese de que o valor suprimido ou reduzido do tributo para 
a caracterização do princípio da insignificância deveria ser superior ao patamar estipulado pela Fazenda Pública 
na sua busca em satisfazer judicialmente o crédito tributário para que a lesão ao bem jurídico tutelado pudesse 
ser reconhecida, desta feita, os valores abaixo desse patamar seriam considerados ínfimos ou sem poder de 
lesividade ao erário público. Em que pese não existir pensamento curvado a aceitar o plano referente à extinção 
do crédito tributário, é congruente que o valor considerado para o fim de se aplicar o princípio em comento, 
deve ser aquele que não tem o condão de manifestar a vontade da Fazenda em cobrar o referido crédito, diga-se: 
são atípicos os crimes tributários que envolvam tributo abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Palavras-chave: Princípio da Insignificância. Direito Penal Tributário. Aplicabilidade. Patamar. 

PRINCIPLE OF INSIGNIFICANCE CRIMINAL TAX LAW: TRENDS IN CASE LAW

Abstract
The principle of "insignificance" or "dab" emerged after World War II due to petty theft occurring in Europe, so 
its appearance happened, purely as a mark of protection against property valued economically. Eugenio Raul 
Zaffaroni is positioned in the sense that the principle of insignificance is a breakdown of the typicality of the 
crime which he calls "typicality conglobant." It is believed that the typical features of the conduct when not 
harmful to the protected legal good will lead to the exclusion of the crime and thus the "bottlenecking" of the 
proceedings before the judiciary, because of the fact that the analysis will be made directly to its birthplace. 
In the area of Criminal Tax Law, doctrine and jurisprudence, half earnest and different understandings, has 
upheld the thesis that eliminated or reduced the value of the tax for the characterization of the principle of 
insignificance should exceed the level stipulated by the Treasury in their quest court to satisfy the tax credit 
for the injury to the protected legal good could be recognized, this time, the values below this level would be 
considered minimal or no power of affecting the public purse. Despite crooked thought there to accept the 
plan for the extinction of the tax credit, is congruent to the value considered for the purpose of applying the 
principle to comment, should be one that has the power to express the will of Finance in charge the above 
credit, tell yourself: are atypical crimes involving tax tribute below R$ 10,000.00 (ten thousand reais).

Keywords: Principle of insignificance. Criminal Tax Law. Applicability. Level.
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1 INTRODUÇÃO 

O Direito Penal, como cediço, é regido pelo princípio 
da fragmentariedade, é de dizer, não protege todos os 
bens jurídicos, mas, tão somente, os mais relevantes, 
por conseguinte, não tutela todas as lesões, intervindo 
nos delitos em que as violações forem consideravel-
mente graves.

Damásio E. de Jesus (2000, p. 122), leciona no sen-
tido de que, ligado aos chamados ‘crimes de bagate-
la’ ‘ou de lesão mínima’, o princípio da insignificância 
recomenda que o direito penal, pela adequação típica, 
somente intervenha nos casos de lesão jurídica de certa 
gravidade, reconhecendo a atipicidade do fato nas hipó-
teses de perturbações jurídicas mais leves (pequeníssi-
ma relevância material).

Saliente-se que esse princípio, muito embora pareça 
algo do direito moderno, já era aplicado no direito ro-
mano, minina non curat praetor, dos fatos mínimos não 
deve cuidar o juiz (delitos de bagatela).

De tal sorte, quando o delito tiver consequências (le-
sões) que forem consideradas mínimas, deve ser apli-
cado o princípio da insignificância, excluindo, portanto, 
a tipicidade da conduta, não tendo importância, pois, os 
fatos subjetivos, tais como a culpabilidade do agente.

Insta ressaltar, que o princípio suscitado é envolto de 
discussões, reflexões e críticas na seara do Direito Pe-
nal Tributário, alcançando destaque perante os tribunais 
superiores, como se verá pormenorizadamente.

Desta feita, o escopo do presente arcabouço teórico 
é trazer a baila o estudo do “Princípio da Insignificância 
no Direito Penal Tributário e sua Evolução Jurispruden-
cial”, neste diapasão, uma investigação bibliográfica e 
jurisprudencial.

Para tanto, usou-se como método de abordagem exe-
gética o modelo sistemático e dedutivo. Ademais, como 
métodos de procedimento, foram empregados os três 
que seguem: tipológico (Max weber), comparativo (Mon-
tesquieu) e o positivista (Emile Durkheime e Hans Kelsen).

2 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Toda ciência, quer seja ou não jurídica, tem como 
alicerce, princípios que norteiam todos seus demais 
fundamentos, a fim de dar sustentáculo à veracidade de 
suas posições e postulados. Os princípios, pois, conso-
ante Uadi Lammêgo Bulos (2010, p. 56-60), nada mais 
são do que ferramentas postas às mãos dos cientistas 
que, devidamente lapidadas e cultivadas, são, segura-
mente, as bases de toda uma construção.

Diferentemente não se verifica com o Direito Penal, 
logo, malgrado possua princípios próprios, vezes se 
empresta de princípios típicos de outras ciências para 
introduzir em seus ordenamentos, fundamentos e teo-
rias que lhe aproveitem. Daí a existência do princípio 
da insignificância, onde se busca preencher um vácuo 
ainda existente no ordenamento jurídico pátrio.

Pelo mesmo direito, crime, consoante Ribeiro Lopes 
(2001, p. 47), é:

Toda conduta humana, positiva ou negativa, tí-
pica e antijurídica, a que o ordenamento impõe 
uma sanção penal, como forma de punir o cri-
minoso pelo ato lesivo praticado à sociedade, 
ainda que indiretamente, e inibir que esse ato 
venha a se repetir. 

Desta feita, para Heleno Fragoso, (2006, p. 55), o 
tipo penal nada mais é que a descrição da conduta hu-
mana, feita pela lei, correspondente ao crime. Com isso, 
somente haverá delito quando o comportamento hu-
mano é expressamente descrito, amoldando-se ao tipo 
penal, o que corrobora com a exegese do princípio geral 
de direito, nullum crimen sine lege.

 O tema, segundo Salles Júnior (2000, p. 226), “gira 
em torno dos problemas com a adequação típica: saber 
se a conduta se ajusta a um modelo, isto é, se apresenta 
o requisito da tipicidade: conformidade com o tipo.” 

Convém notar que é o legislador quem fixa os paradig-
mas das condutas ilícitas ou descrições típicas que são 
relevantes para o Direito Penal. Formulados esses tipos 
legais de crimes, neles devem subsumir-se os aconteci-
mentos da vida, para que melhor se possa atribuir à dig-
nidade jurídico-criminal. Daí a importância da adequação 
norma - fato, não só no campo do Direito Penal, como 
também, na seara do Direito Processual Penal.

Nesse sentido, não basta apenas que a conduta hu-
mana esteja descrita formalmente na lei, tem-se que vi-
sualizar “algo mais”: se esse comportamento humano 
foi, inequivocamente, lesivo a bens jurídicos, moral ou 
patrimonialmente. Com isso, consideram-se atípicas 
condutas que não lesem a vida em sociedade, por se-
rem tão ínfimas e insignificantes, não merecendo qual-
quer apreciação da função judiciária.

Assim, observa-se, seguramente, que há uma valo-
ração no comportamento praticado pelo “pseudo-crimi-
noso”, não bastando apenas policiar sua conduta, mas, 
sobretudo, ao efetivo prejuízo causado por essa atitude. 
Assim é que na dicção de Denilson Feitoza (2008, 535-
546), “a aplicabilidade da concepção material da tipici-
dade não guarda sustento, vale ressaltar, na Doutrina 
Clássica da teoria do crime”.
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3 CRIMES TRIBUTÁRIOS E O BEM 
JURÍDICO TUTELADO

Não obstante as vozes em contrário afirmarem que 
o bem jurídico tutelado pelos tipos penais descritos, em 
suma, na Lei nº 8.137/90 (que define os crimes con-
tra a ordem tributária) e nos termos dos artigos 168-A 
(apropriação indébita previdenciária), 334 (contrabando 
ou descaminho) e 337-A (sonegação de contribuição 
previdenciária), todos do Código Penal, é a fé pública, a 
coletividade, a administração pública, entre outros, tem-
-se que o real escopo da norma é resguardar a ordem 
jurídico-tributária consubstanciada no erário público, ou 
melhor, no patrimônio público formado pelo pagamento 
da exação tributária, sendo todos os outros bens, confor-
me se extrai, também, da lição do erudito Hugo de Brito 
Machado (2008, p. 373-385), tutelados por via reflexa. 

Chega-se, pois, com a devida colaboração de Cin-
thia Rodrigues Menescal Palhares (2009, p. 133-154), 
a essa conclusão, após análise de dois aspectos, o pri-
meiro diz respeito aos tipos penais suscitados que tem 
sempre a clara finalidade de punir quem efetivamente 
não recolhe os débitos fiscais aos cofres públicos; o se-
gundo verifica-se pela exclusão da punibilidade, no caso 
dos referidos crimes, quando do pagamento do tributo, 
mesmo após o recebimento da denúncia conforme pre-
vê a Lei nº 10.684/03.

Neste ínterim, recentemente, foi publicada a Lei n° 
12.832/2011, que deveria tratar apenas da política de 
valorização do salário mínimo. Todavia, sob o funda-
mento de harmonizar a legislação tributária à jurispru-
dência já firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) 
sobre o assunto (exposição de Motivos n° 27), foi incluí-
do no bojo da indigitada lei o artigo 6º, que altera a Lei n° 
9.430/1996, disciplinando o famigerado instituto da ex-
tinção da punibilidade pelo pagamento do tributo e a sua 
suspensão quando o débito for objeto de parcelamento.

4 A APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA AOS CRIMES 
TRIBUTÁRIOS E SEU ENTENDIMENTO 
JURISPRUDENCIAL

O patrimônio público formado pelas receitas, inclu-
sive a tributária, é o ponto de partida para que o bem 
jurídico tutelado pelos tipos penais tributários seja pon-

derado quanto sua real lesividade e o princípio da insig-
nificância possa ser utilizado in concreto.

Desta feita, doutrina e jurisprudência tem acolhido 
a tese de que o valor suprimido ou reduzido do tributo 
deveria ser superior ao patamar estipulado pela Fazenda 
Pública na sua busca em satisfazer judicialmente o cré-
dito tributário, para que a lesão ao bem jurídico pudesse 
ser reconhecida, ao mesmo tempo em que os valores 
abaixo desse nível seriam considerados ínfimos ou sem 
poder de lesividade ao erário público1.  

Em relação aos crimes tipificados na Lei nº 8.137/90 
e no art. 334 do CP (contrabando ou descaminho), a 
grande questão na jurisprudência cinge-se, justamente, 
em torno do valor utilizado como patamar para se con-
siderar o crime tributário como de “bagatela”, porque a 
Lei nº 10.522/02, em duas oportunidades (arts. 18, §1º 
e 20) prevê patamar monetário a regular as cobranças 
dos créditos da Fazenda Pública.

Percebe-se que no suscitado §1º do art. 18, a lei 
menciona cancelamento do débito inscrito na Dívida 
Ativa da União, atribuindo-lhe o patamar de R$ 100,00 
(cem reais) e no art. 20, fala em arquivamento, sem bai-
xa na distribuição, mediante requerimento do Procura-
dor da Fazenda Nacional, da execução fiscal dos débitos 
de valor igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alguns tribunais, e até o Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), como bem prescreve Faria Júnior (2006, p. 
178), “manifestaram-se em favor da aplicabilidade do 
§1º do art. 18 da referida lei, sustentando que apenas 
nesta hipótese o crédito tributário seria extinto e, neste 
ponto, o princípio da insignificância poderia ser invo-
cado.” A contrario sensu, o art. 20 não teria o condão 
de dispensar a Fazenda Nacional de cobrar os aludidos 
débitos, desde que o somatório das dívidas ultrapas-
sasse este limite.

Implicitamente, no próprio julgado encontra-se dis-
crepância, pois o Relator menciona que de acordo com 
o art. 20 da Lei 10.522/02, até que se ultrapasse o limite 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o débito fiscal não me-
rece ser cobrado, assim, não há interesse do Fisco em 
satisfazer o seu crédito, aí repousa, pois, a idéia da não 
lesividade ao patrimônio público. 

É imperioso ressaltar que, para Faria Júnior (2006, 
p. 188-189), independente das normas em comento fi-
xarem patamares distintos, para que o fisco tome dife-
rentes atitudes, o fulcro colimado pelo legislador foi o 
mesmo, ou seja, afastar o interesse executivo das co-

1 Cf. LOVATTO, Alecio Adão. Crimes Tributários - Aspectos Criminais e Processuais. 3.ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p.. 171-188.
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branças da Fazenda Pública, deste modo, deve-se apli-
car o princípio da insignificância, em consonância com 
o princípio da razoabilidade.

O Pretório Excelso, entretanto, já se posicionou a 
respeito da temática e seu entendimento foi o de que, se 
a Fazenda Pública não tem interesse de cobrar a dívida 
tributária através de ação fiscal, porque ínfimo seu valor, 
de igual sorte deveria se posicionar a fim de não buscar 
a tutela penal do Estado em detrimento do seu devedor, 
pois o bem jurídico tutelado não foi lesionado.

Todavia, em julgado da lavra da Ministra Carmen Lúcia, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) chama a atenção para a 
ponderação dos entendimentos suscitados com o escopo 
de se estabelecer a possível aplicabilidade do princípio. 

Nesta linha, o STJ ao julgar recurso repetitivo, curvou-
-se a orientação do STF no intuito de conferir efetividade 
aos fins propostos pela Lei n. 11.672/2008, entendendo 
aplicável o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pre-
visto no art. 20 da Lei 10.522/02, para fins de reconheci-
mento da presença do princípio da insignificância.

Com relação aos crimes tipificados no art. 168-A 
(Apropriação indébita previdenciária) e 337-A (Sone-
gação de contribuição previdenciária) do Código Penal, 
ministra Faria Júnior (2006, p. 188-192) que “os níveis 
utilizados estão previstos no art. 1º da Lei nº 9.441/97 
e no art. 4º da Portaria 4.943/99 do Ministério da Previ-
dência e Assistência Social (MPAS) com redação dada 
pela Portaria nº 1.105/02”.

Ademais, os referidos artigos, mais precisamente o 
inciso II, do § 3º, do art. 168-A e o inciso II, do § 2º, do 
art. 337-A, preveem causa de perdão judicial se o valor 
da contribuição e acessórios forem abaixo do interesse 
da execução da Fazenda.

Com mais razão, dever-se-ia aplicar o princípio da 
insignificância ao plano já estabelecido na lei e, admi-
nistrativamente, pela previdência social.

Malgrado a Lei nº 9.441/97 preveja a extinção do 
crédito tributário igual ou inferior a R$ 1.000,00 (um mil 
reais), a Portaria nº 4.943/99 do MPAS, por sua vez, 
com redação dada pela Portaria nº 1.105/02, passou 
a asseverar que a Dívida Ativa do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) de valor até R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) não será ajuizada, em consonância com o dispos-
to no inciso supracitado.

O mesmo raciocínio, consoante Oliveira Andrade 

(2008, p. 332-341), quanto aos crimes previstos na 
Lei nº 8.137/90 e no art. 334 do CP, “deve embasar a 
aplicabilidade do princípio da insignificância nos crimes 
tipificados nos arts. 168-A e 337-A. O patamar delimita-
dor da observância do princípio é o previsto para o não 
ajuizamento da execução fiscal2 (art. 4º da Portaria nº 
4.943/99 do MPAS)”.

Logo, quanto a esses crimes (art. 168-A e art. 337-A 
ambos do Código Penal), observa-se que o princípio da 
insignificância deve ser aplicado e a tipicidade afasta-
da, quando o requisito objetivo for observado, ou seja, 
quando o valor da exação tributária for inferior a R$ 
10.000,00 (dez mil reais). 

4.1 EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL

O critério central que sempre governou o reconhe-
cimento da insignificância no âmbito do Direito Penal 
Tributário, assim como na esfera das contribuições 
sociais (crimes previdenciários), reside no valor mí-
nimo exigido para que se proceda o ajuizamento da 
execução fiscal.  Esse critério sempre foi aceito pela 
jurisprudência, sem rupturas, salvo, como se analisa-
rá, no período de 2005 a 2007. 

Uma apertada síntese sobre essa evolução jurispru-
dencial pode ser feita da seguinte maneira: 
a) de 1997 a 2001, o critério da insignificância foi o 

valor do ajuizamento da execução fiscal, que era 
de R$ 1.000,00 (um mil reais)3. Particularmente, no 
que concerne ao âmbito tributário federal, no prin-
cípio, consolidou-se o entendimento de se aplicar 
a insignificância para possibilitar o trancamento da 
ação penal em relação aos impostos inferiores a R$ 
1.000,00 (um mil reais)4.

b) em 2002 e 2003, com a entrada em vigor da Lei 
10.522/2002, esse valor foi alterado para R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Esse critério 
foi adotado amplamente e sem discussão pela juris-
prudência, até o ano de 20045. 

c)  no ano de 2004, a novidade veio primeiramente com 
a Portaria 49, de 1° de abril de 2004, do ministro da 
Fazenda, que autorizava a não inscrição como dívida 
ativa da União de débitos com a Fazenda Nacional do 
quantum de até R$ 1.000,00 (um mil reais) e o não 
ajuizamento das execuções fiscais de débitos até R$ 

2 Cf. STJ, REsp 573.398, rel. Min. Felix Fischer, j. 02/9/04.
3 por força da Lei 9.469/97, artigo 1º.
4 Cf. artigo 1º da Lei 9.469/97 e artigo 20 da MP 1.542-28/97 – STJ, HC 34.281-RS, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 08/6/2004.  
5 Cf. STJ, HC 34.281-RS, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 8/6/2004
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10.000,00 (dez mil reais). Depois surgiu o artigo 21 
da Lei 11.033/2004 reiterando este valor. 

Dentro do STJ e durante os anos de 2005 a 2007, por 
iniciativa do ministro Felix Fischer, passou-se a consi-
derar como válido para a bagatela o valor de R$ 100,00 
(cem reais)6.

Seu argumento, por força do artigo 18, parágrafo 
1º, da Lei 10.522/2002, créditos até esse valor foram 
cancelados. Acima disso (e até dez mil reais) sim-
plesmente não se ajuizava a execução. O que impor-
tava era o valor do crédito cancelado, não o quantum 
da execução. Esse falacioso argumento preponderou 
no STJ até 2007.

A premissa posta pelo suscitado ministro era as-
tuciosa e enganosa pelo seguinte: se o crédito até R$ 
100,00 (cem reais) foi cancelado, não há que se falar 
em delito tributário. O cancelamento do crédito tributá-
rio faz desaparecer o crime. Como pode ter incidência 
o princípio da insignificância em um fato que não é 
sequer formalmente típico? Em outras palavras, referi-
do princípio pressupõe a existência de um fato formal-
mente previsto. Do contrário, não há que se falar no 
princípio da insignificância. 

Desta feita, o ministro Fischer, com sua habilidade 
argumentativa, simplesmente acabara com a incidência 
da insignificância no âmbito dos delitos tributários e de 
descaminho. A jurisprudência, entretanto, seguiu seus 
passos até 2007, embora fossem claudicantes, além de 
incongruentes e absurdos. 
f)  Em outubro de 2007, a 8ª Turma do Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região (TRF-4ª) rebelou-se contra o 
posicionamento do STJ. Neste ínterim, na histórica 
Apelação Criminal 2003.70.03.009921-6-PR, a Tur-
ma citada, em acórdão relatado pelo desembargador 
Élcio Pinheiro, passou a admitir, pela primeira vez, 
até onde se sabe, o princípio da irrelevância penal do 
fato até o limite de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhen-
tos reais). Note-se, não se chegou aos R$ 10.000,00 
(dez mil reais) por se entender desproporcional. To-
davia, tampouco se aceitou a camisa de força dos 
R$ 100,00 (cem reais). Assim, acima desse valor e 
até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) o fato 
passou a ser penalmente irrelevante. 

g)  Já em agosto de 2008, a 2ª Turma do STF, na ação 
de Habeas Corpus (HC) nº 92.438-PR, com relatoria 

do ministro Joaquim Barbosa, como tão bem de-
monstra Roberto Carvalho Veloso (2010, p. 24-36), 
voltou a aceitar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil re-
ais) como limite do princípio da insignificância, nos 
termos da Lei 11.033/2004, artigo 21, que fixou esse 
valor para o ajuizamento da execução fiscal.

Oportuno se torna dizer que esse mesmo limite foi 
ratificado na Medida Provisória (MP) 449/08 (artigo 1º, 
parágrafo 1º), onde se passou a considerar até o mon-
tante R$ 10.000,00 (dez mil reais) como dívida de pe-
queno valor, não justificando, assim, o ajuizamento da 
execução fiscal. Ora, se o crédito até esse montante não 
é relevante para fins fiscais, com maior razão não o é 
para fins penais. Daí o acerto do entendimento da 2ª 
Turma do STF, no HC 92.438-PR.

A partir dessa decisão, caiu por terra o entendimento 
preconizado pelo ministro Felix Fischer que até recente-
mente e quase isoladamente, continuava admitindo só o 
valor de R$ 100,00 (cem reais)7. 

É imperioso asseverar que em vários outros julgados, 
o STJ seguiu o STF. Neste diapasão, contemporaneamen-
te voga o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o 
efeito da incidência do princípio da insignificância.

Os argumentos decisórios do agora ministro do STF, 
Félix Fischer, portanto, estão deixando de ser referência 
nessa matéria. A jurisprudência atual, sabiamente, se-
gue o critério da lei, qual seja: se até R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) o crédito tributário não justifica a execução fis-
cal, com razoabilidade não pode incidir o Direito Penal, 
logo, dos fatos mínimos (dos delitos de bagatela) não 
deve cuidar o juiz (minina non curat praetor). 

Convém ressaltar, que tudo quanto exposto é váli-
do, também, para o delito de descaminho, que consis-
te na negativa de pagamento, no todo ou em parte, do 
imposto devido pela entrada ou saída de mercadorias 
do país. Hodiernamente, deve ter incidência o disposto 
no artigo 21 da Lei 11.033/04, que adotou o valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais). O que vale para o delito 
tributário se usa para o de descaminho. Aliás, por for-
ça da MP 449/08, todo crédito da União até o quantum 
suscitado é de pequeno valor, de modo a não justificar 
o ajuizamento da execução fiscal.

Outrossim, também no âmbito dos delitos previden-
ciários se discute qual seria o montante a ser conside-
rado insignificante para fins penais, isto é, para se reco-

6 Cf. STJ, REsp 685.135-PR (j. 2/5/05).

7 Cf. STJ, REsp 992.758-PR, j. 16/12/2008.
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nhecer a atipicidade do fato. O limite era de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais). Depois (1999) passou para 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Agora é sustentável a tese 
dos R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Se o valor hoje admitido pelo STF8 é de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) por força, repita-se, do artigo 21 da Lei 
11.033/2004, nos casos de créditos tributários, nada 
impede, aliás, tudo aconselha estender esse limite, 
também, para os delitos previdenciários. O artigo su-
pracitado faz referência a débitos da Fazenda Nacio-
nal que hoje são arrecadados pela Super Receita. No 
passado, quem arrecadava a contribuição social era o 
INSS. Assim, na época que corre, é competência da 
Fazenda Nacional arrecadar e fiscalizar todos os tribu-
tos e contribuições sociais. 

Portanto, já não há como distinguir o crédito tributá-
rio do previdenciário. O limite da insignificância (dez mil 
reais) passou a ser critério universal, ou seja, para os 
delitos tributários, previdenciários e o de descaminho.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por todo o exposto, tem-se que o Direito Penal, como 
a ultima ratio, deve efetivamente se preocupar com as 
condutas potencialmente lesivas ao bem jurídico tutelado.

Nos crimes tributários, como afirmado alhures, este 
bem é o erário público, consubstanciado em pecúnia. 
Logo, o patamar de aplicabilidade do referido princípio 
deve ser o interesse da administração pública tributária 
em satisfazer o seu crédito através de executivo fiscal.

Malgrado não exista entendimento curvado a aceitar 
o patamar referente à extinção do crédito tributário, cra-
va-se que o valor considerado para o escopo de se apli-
car o princípio da insignificância, deve ser aquele que 
não tem o condão de manifestar a vontade da Fazenda 
em cobrar o referido crédito, diga-se: contemporane-
amente, consoante o pensar dos tribunais superiores, 
são atípicos os crimes tributários que envolvam tributo 
abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
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Resumo
Operadores do direito e litigantes, todos os dias interpõem ações por meio da petição inicial a fim de 
solucionar conflitos. Neste artigo, parte integrante do Trabalho de Conclusão II – TCII – do curso de Direito 
da Universidade Potiguar, objetivamos analisar o propósito comunicativo na estrutura composicional da 
petição inicial no novo Código de Processo Civil – CPC, procurando, especificamente, verificar se houve 
mudanças no Código de Processo Civil de 1973 e no Novo CPC que entrou em vigor em 2016. A abordagem 
utilizada será baseada no propósito comunicativo analisando o plano de texto e o gênero. O estudo foi 
referenciado com autores como Swales (1990), Adam (2008), Bhatia (1993), Bordenave (2013) entre outros, 
tendo como corpus da pesquisa a analise de duas petições iniciais confeccionadas no setor de atendimento 
jurídico da Casa da Cidadania da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante. Os resultados sinalizam 
para que, por mais que o plano de texto, encartados nos artigos dos requisitos da petição inicial do código 
de processo civil, seja fixo, o proposito comunicativo se diferencia a depender do argumento utilizado.

Palavras-chave: Propósito comunicativo. Estrutura composicional. Petição Inicial. Novo Código de Processo 
Civil – CPC. 
 
THE COMMUNICATIVE PURPOSE IN COMPOSITIONAL STRUCTURE OF INITIAL 
PETITION IN NEW CPC

Abstract
The operators of the law and litigants, interpose actions across of the inicial petition to solve the conflicts in 
every day. In this article, integral part of the 2nd Working conclusion - 2nd TCC - of the  Law's School of the 
Universidade Potiguar, we have as a objective to analyze the communicative purpose in the compositional 
structure of the initial petition in the new Civil Procedure Code - CPC, we are  searching specifically whether 
there has been changes in Civil Procedure Code of 1973 in the new CPC that was consolidated in 2016. The 
approach used will be based in the communicative purpose, analyzing the plan of text and the genre. The 
study was referenced by authors such as Swales (1990), Adam (2008), Bondernave (2013) among others, the 
research has like the corpus, the analysis of two initial petitions, made in the legal services sector Citizenship 
House the Municipality of São Gonçalo do Amarante. The results indicated that, for more that text plan 
inserted in the articles of the requeriments of initial petition in the Code of Civil Prodecure, is fixed, the 
communicative purpose is different depending on the argument used.

Keywords: Communicative purpose . Compositional structure. Inicial petition. New Code of Civil Procedure - CPC .
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1 INTRODUÇÃO
 
Verifica-se, atualmente, que a petição inicial se divide 

em três partes: fatos, fundamentos jurídicos do pedido 
e o pedido. Nesta referida pesquisa, iremos objetivar a 
parte dos fundamentos, a fim de identificar, descrever e 
interpretar o propósito comunicativo na estrutura com-
posicional da Petição Inicial no Novo CPC, bem como 
analisar o reflexo destes propósitos comunicativo do 
operador do direito em face ao juiz e ao cliente.

Após anos de tramitação nas câmaras dos De-
putados Federais e Senadores, o Novo Código de 
Processo Civil fora aprovado e teve o início de sua 
vigência no dia 18 de março de 2016. O sistema judi-
ciário brasileiro, atualmente passa por uma transição 
do antigo código, que era 1973, com o atual código, 
atos processuais novos, sejam de ações novas ou de 
processos ainda em tramitação usa-se o Novo CPC, 
já os processos em curso, onde não houve movimen-
tação, usa o Código de 1973.

Em ambos os códigos, os artigos1 que tratam dos 
requisitos das petições iniciais, não consta sobre a 
estrutura dos fatos, que nada mais é do que relatar a 
história demandada pelo autor da ação, ou seja, mera 
transcrição do fato narrado, tampouco a estrutura dos 
fundamentos.

Esse artigo tem por objetivo analisar o propósito co-
municativo na estrutura composicional da petição inicial 
no novo Código de Processo Civil – CPC, comparando 
com o Código de Processo de 1973, a fim de verificar se 
houve mudanças na forma de argumentação em ambos 
os códigos. Para essa análise, utilizou-se a abordagem 
qualitativa, de cunho documental, visto que se trata de 
um documento jurídico, que irá contar os fatos do litigio 
a serem resolvidos, os fundamentos jurídicos, que são 
os argumentos legais que embasarão quem realmen-
te terá o direito pretendido e os pedidos, a fim de que 
aquele direito possa ser restabelecido.

Dessa forma, discutem-se algumas questões acerca 
do propósito comunicativo na estrutura composicional 
da Petição Inicial, quais sejam: (I) Houve mudança no 
propósito comunicativo da estrutura composicional da 
Petição Inicial no Código de Processo Civil de 1973 com 
o Novo CPC?; (II) Como a argumentação interfere no 
propósito comunicativo da petição inicial no novo CPC?; 
(III) De que forma o plano de texto refletir nos argumen-

tos da petição inicial?  O referido estudo seguirá a linha 
de pesquisa qualitativa, de cunho documental das peti-
ções iniciais, visando sempre extrair os reais valores do 
objeto de estudo, sendo este a questão da argumenta-
ção na petição inicial. 

Assim, para um melhor detalhamento de nosso 
estudo, inicialmente abordamos acerca do propósito 
comunicativo, de sua concepção à noção de gênero. 
Em seguida, tratamos sobre o propósito comunicati-
vo do gênero petição inicial, verificando sua estrutura 
composicional e seu plano de texto. Por fim, o artigo 
foi desenvolvido por meio de uma analise das petições 
iniciais verificando seu plano de texto encartado nos 
artigos do Código de processo civil, comparando os 
códigos de 1973 e o Novo Código de Processo Civil, 
mais precisamente nos requisitos da petição inicial, 
verificando se esse plano de texto possibilita construir 
argumentos que embasam o seu propósito comunica-
tivo. O que acreditamos poderá contribuir para que o 
advogado construa peças jurídicas mais eficazes e efi-
cientes, identificando a melhor peça processual para a 
demanda de seu cliente.

2 PROPÓSITO COMUNICATIVO: DA 
CONCEPÇÃO AO GÊNERO

Para falarmos sobre a concepção de propósito co-
municativa, detemo-nos à etimologia da palavra co-
municar. Esta vem do latim communicare que significa 
participar, fazer, saber, tornar comum, ou seja, quando 
nos comunicamos com alguém, aquele objeto a ser co-
municado se torna comum a ambos, do mesmo jeito 
que quando eu publico uma notícia ela passa a fazer 
parte da comunidade.

Vemos em Bordenave (2013) que a comunicação 
está presente em objetos e práticas que estão à dispo-
sição de nossos sentidos, constatamos a comunicação 
em outdoors, nos gritos de torcidas, nos jornais, na In-
ternet, nas festas, entre outras atividades do nosso dia a 
dia. Ela é um processo social básico, pois nela se torna 
possível a própria vida em sociedade, originando peque-
nos microambientes sociais comunicativos.

Esses diversos microambientes convivem conjunta-
mente em sociedade formando assim um macroambien-
te social comunicativo, definindo assim a comunicação 

1 Artigos dos requisitos da petição inicial: CPC/2015 –   Art. 319 e seguintes ; CPC/1973 – Art. 282 e seguintes.
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daquela sociedade. Para Bordenave (2013, p.16-17) "[...] 
a comunicação não existe por si mesma, como algo se-
parado da vida da sociedade. Sociedade e comunicação 
são uma coisa só".

Como percebemos, os diversos micro e macro am-
bientes sociais comunicativos fazem uso dos gêneros, 
pois nossos discursos se dão em forma de textos nos 
diversos gêneros que produzimos, seja de forma cons-
ciente ou inconsciente, podendo por fazermos uma co-
municação verbal, nesse sentido percebemos que os 
gêneros servem como mediadores e organizadores de 
nossas atividades sociais (Cf. MARCUSCHI, 2008).

De acordo Bordenave (2013), a forma como cada 
micro e macro ambientes sociais comunicativos se uti-
liza dos gêneros pode provocar várias mudanças tanto 
na estrutura como no propósito. Nesse caso, podemos, 
então, concluir que propósito e forma entrecruzam-se, 
ajudando na identificação e caracterização de cada gê-
nero. A função de organizar as ações que são feitas com 
os gêneros cabe ao propósito comunicativo, este se 
apresenta como conceito central para a compreensão 
da construção, interpretação e uso dos gêneros. 

Sobre isso, Bhatia (1993, p. 13), considera que, em 
sua natureza e construção, o gênero “[...] é caracteriza-
do essencialmente pelo(s) propósito(s) comunicativo(s) 
que pretende realizar”.  Já Biasi-Rodrigues (2016, p. 
234-235) define o propósito comunicativo como sendo 
"[...] o critério privilegiado na definição de gênero, emba-
sa o gênero e determina não somente a sua forma, mas 
também as escolhas relativas ao conteúdo e ao estilo". 

Entendemos, assim, que a relação entre gênero e 
propósito é tão estreita que havendo mudanças no pro-
pósito haverá mudanças na construção do gênero. Mas 
para chegarmos à definição de propósito comunicativo 
devemos antes conceituar o gênero. Segundo Swales 
(1990, p. 58) 

Um gênero compreende uma classe de eventos 
comunicativos, cujos membros compartilham 
um certo conjunto de propósitos comunicati-
vos. Esses propósitos são reconhecidos pelos 
membros especializados da comunidade dis-
cursiva original e desse modo passam a cons-
tituir a razão subjacente ao gênero. A razão 
subjacente delineia a estrutura esquemática do 
discurso e influencia e restringe as escolhas de 
conteúdo e estilo. O propósito comunicativo é 
um critério privilegiado que opera no sentido 
de manter o escopo do gênero, conforme con-
cebido aqui, estreitamente ligado a uma ação 
retórica comparável.

Verificamos que Swales (1990) conceitua o gênero 

como uma classe de eventos comunicativos em que os 
membros compartilham certo conjunto de propósitos 
comunicativos, o conceito do propósito comunicativo é 
o critério privilegiado na definição de gênero, embasa 
o gênero e determina não somente a sua forma, mas 
também as escolhas relativas ao conteúdo e ao estilo. 
Isso implica em dizer que os gêneros são meios comu-
nicativos pelos quais se realizam os objetivos.

Verificamos, portanto, que os gêneros textuais são 
as varias formas que as pessoas utilizam para se comu-
nicar, para orientar, ordenar, interagir. Neste contexto, 
podemos observar que o critério mais importante para 
sua análise são os propósitos comunicativos, porém 
dentro de um mesmo gênero observamos vários propó-
sitos comunicativos, contudo dentro desses ambientes 
comunicativos há um propósito que se sobressai, um de 
uso mais geral (Cf. SWALES, 2004). 

Sobre isso, Bordenave (2013) afirma que os pequenos 
grupos sociais denominado micro sociedades comunica-
tivas se utilizam de inúmeros gêneros objetivando suas 
comunicações. Isso porque, segundo o autor, quando 
um jornal expressa sua opinião ele se utiliza de um edi-
torial, quando um website de uma empresa jornalística 
quer passar informações instantâneas, um fato novo, ele 
usa o gênero notícia, quando um autor de uma ação judi-
cial pretende retirar o juiz da inércia, a fim de provocá-lo 
sobre uma demanda, ele utiliza o gênero Petição Inicial, 
ou seja, quando se escolhe o gênero de texto adequado, 
estamos alcançando o propósito comunicativo.

3 PROPÓSITO COMUNICATIVO DO 
GÊNERO PETICÃO INICIAL

3.1 PETIÇÃO INICIAL

A petição inicial é o texto que dá início ao proces-
so, nela chamamos o Poder Judiciário para solucionar 
conflitos entre as partes, ou seja, para retirar o juiz 
da inércia é necessário chamá-lo a lide por meio da 
Petição Inicial.

Os requisitos da petição inicial estão encartados 
no artigo 319 do Novo Código de Processo Civil – 
CPC (BRASIL, 2015)2 e no artigo 282 do Código de 
Processo Civil – CPC (BRASIL, 1973)3, esses artigos 
trazem requisitos que devem ser usados no gênero 
petição a fim que se alcance o seu propósito comu-
nicativo. Esses requisitos não deixam a redação da 
Petição de um todo livre, porém não é totalmente res-
trita aos ditames legais.
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3.2  ESTRUTURA COMPOSICIONAL DA 
PETIÇÃO INICIAL

Os requisitos das petições iniciais quando se com-
parando o Código de Processo de 73 com o Novo CPC, 
podemos afirmar que sua estrutura se manteve quase 
que intacta, continua-se exigindo em sua essência os 
fatos, fundamentos e pedido. As diferenças mais subs-
tanciais não estão na sua forma livre da redação, mas 
em alguns questionamentos que à esta redação devem 
ser inseridos como é o caso de o autor ter que indicar a 
existência de união estável, tanto em relação a ele como 
ao réu, e o endereço eletrônico das partes (e-mail) e 
também o autor terá que informar se tem interesse na 
denominada auto composição, já que o art. 334 do novo 
Código estabelece que, recebida a petição inicial, será 
designada audiência de tentativa de conciliação ou ses-
são de mediação.

Além disso, o novo CPC (BRASIL, 2015) prevê que o 
autor pode solicitar ajuda ao magistrado, para obter as 
informações relacionadas ao nome e à qualificação da 
parte contrária, percebemos, pois,  que as mudanças 
que houve em nada alteraram o propósito comunicativo 
da estrutura composicional da Petição Inicial, quando se 
comparando ambos os códigos. 

Quando se entra com uma demanda para resolução 
de um conflito entre as partes, pretende-se retirar o juiz 
da inércia, objetivando alcançar o proposito comunica-
tivo utiliza-se o gênero Petição Inicial, gênero textual 
adequado para essa situação.

Embora saibamos que o conceito do gênero não 
diz respeito necessariamente à sua estrutura composi-
cional, estabelecemos essa categoria com o intuito de 
determinar que conceituando o gênero Petição Inicial já 
se encaminha as partes a possibilidade de visualizá-lo 
estruturalmente, ou seja, quando definimos o modelo do 
gênero, contendo toda sua estrutura, conseguimos in-
serir a Petição Inicial em uma orientação espacial, com 
a finalidade de melhor visualizar sua estrutura.

Verificamos que diferentes gêneros encaminhados 
para diferentes interlocutores apresentam estruturas 
composicionais distintas, mas quando determinamos 
o gênero petição inicial, já determinamos, em confor-
midade com os estudos da Sócio-Retórica (SWALES, 
2004, 1990) e da Análise Textual do Discurso (ADAM, 

2008), que: (I) O produtor é o autor da ação e seu pro-
curador legal na figura do advogado; (II) o interlocutor 
é o juiz, a parte ré e seu procurador legal na figura do 
advogado; (III) linguagem é o vernáculo brasileiro; (IV) 
o gênero é a petição inicial; (V) a situação comunicativa 
são os fatos, os fundamentos e os pedidos.

Faz-se importante ressaltar que os artigos 319 do 
Novo CPC e o artigo 282 do Código de Processo de 
73 orientam especificamente sobre a redação do gêne-
ro, indicando, em termos de estrutura composicional, 
como redigir o gênero petição inicial com seus requisi-
tos mínimos.

3.3 PLANO DE TEXTO

Para a Análise Textual do Discurso de Adam, o tex-
to é construído de partes, em que as ligações dessas 
partes dão sentido e as inserem em um contexto. A es-
trutura do texto é um elemento que tem efeitos sobre o 
conhecimento, as opiniões, as atitudes e as atuações de 
indivíduos, grupos ou instituições. 

O texto, dentro da comunicação, possui então um 
contexto que é influenciado pela estrutura do texto 
no contexto a ser comunicado, é influenciada pelas 
intenções e funções do texto, nas quais o comuni-
cador tenta argumentar a seu favor incidindo seus 
argumentos ao leitor, uma vez que “[...] os planos de 
textos estão, com os gêneros, disponíveis no siste-
ma de conhecimento dos grupos sociais. Eles fazem, 
portanto, parte dos conhecimentos prévios do leitor, 
atuando na construção dos sentidos de um texto. 
(ADAM, 2008, p. 256) 

Adam (2008) considera que o plano do texto deter-
mina a configuração macrotextual do sentido, pois esse 
plano pode ser fixo, pela história do gênero e pode ser 
ocasional, deslocado em relação à história dos gêneros.

O plano de texto então é estudado, conforme Adam 
(2008) em sua materialidade (analisando o plano da 
análise discursiva, que envolve a ação de linguagem, 
a interação social e a formação discursiva, através 
da qual os gêneros são atualizados) e está relacio-
nada à textura, à segmentação de proposições, de 
enunciados e de períodos, a estrutura composicional, 
formada pelas sequências de base que encadeiam o 
sentido do texto.

2 Artigos dos requisitos da petição inicial: CPC/2015 –   Art. 319 e seguintes.

3 Artigos dos requisitos da petição inicial: CPC/1973 – Art. 282 e seguintes.
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3.3.1 Plano de texto da petição inicial

A Petição Inicial é um gênero textual do discurso, 
sendo este um texto do discurso jurídico, instrumento 
no qual o advogado relata os fatos com o propósito de 
pedir algo pelo autor, é por esse instrumento que cha-
mamos a lide o Estado-Juiz para solucionar os conflitos, 
os requisitos mínimos dessa petição estão encartadas 
no código de processo civil.

Mesmo após a edição do Novo Código de Processo 
Civil, os requisitos da Petição Inicial, correspondem ao 
plano de texto que segundo Adam (2008, p. 257): 

[...] desempenham um papel fundamental na 
composição macrotextual do sentido. Corres-
pondem ao que a retórica colocava na disposi-
ção, parte da arte de escrever e da arte oratória 
que regrava a ordenação dos argumentos tira-
dos da invenção. 

Pode-se dizer então que o Plano de Texto da Petição 
Inicial é fixo, pois  há uma sequência narrativa prevista 
nos seus requisitos mínimos (Fatos, Fundamentos e Pe-
dido). Adam (2008, p. 256) embasa que: “[...] um plano 
de texto pode ser convencional, isto é, fixado pelo es-
tado histórico de um gênero ou subgênero de discurso” 
ou “ocasional, inesperado, deslocado em relação a um 
gênero ou subgênero de discurso”. 

4 ANÁLISE DO PROPÓSITO 
COMUNICATIVO NA ESTRUTURA 
COMPOSICIONAL

Neste capítulo será elaborada análise, com base no 
propósito comunicativo na estrutura composicional nas 
petições iniciais, analisando 02 (duas)4 peças processu-
ais, omitindo nomes, locais ou qualquer informação que 
possam identificar qualquer pessoa.

4.1 EXEMPLO (01) 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN. (1)

 XXXXX, menor impúbere, neste ato, devidamente representada por sua genitora XXXXX, 
brasileiro(a), solteira, costureira, RG/RN XXXXX, CPF sob o n.º XXXXX, residente e domiciliado(a) na Rua 
XXXXX, n.º XXX, Bairro XXXXX, CEP XXXXX, São Gonçalo do Amarante-RN, Telefone: XXXXX (2), por 
seu patrono e advogado que esta subscreve (Conforme Instrumento de Mandato em anexo), vem, mui 
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento na Lei n.º. 5.478, de 25 de julho de 
1968, propor a presente 

 AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS (3)

em face de XXXXX, brasileiro, solteiro, pedreiro, RG/RN XXXXX, CPF sob o n.º XXXXX, residente e 
domiciliado(a) na Rua XXXXX, n.º XXX, Bairro XXXXX, CEP XXXXX, São Gonçalo do Amarante-RN, Tele-
fone: XXXXX, pelos motivos a seguir expostos: (4)

II - DOS FATOS (5)

A Representante do Requerente e o Requerido mantiveram um relacionamento durante XXX anos, onde 
viveram juntos apenas XXX anos.

(...)

4 As duas peças processuais estão disponíveis nos arquivos da Casa da Cidadania, setor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante.   
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III - DO DIREITO (6)

Inicialmente, cumpre-se ressaltar que, o direito à prestação de alimentos ao filhos tem previsão na 
Constituição Federal, no seu artigo 227, in verbis:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão”. (grifo nosso)

(...)

V - DO PEDIDO (7)

     Posto isso, requerem a Autora a Vossa Excelência nos seguintes termos:

a)  A citação do Requerido Alimentante para comparecer à audiência a ser designada por Vossa Excelên-
cia, e para, em querendo, apresentar defesa à presente ação, sob pena de incorrerem nos efeitos da 
revelia; (8)

b) (...)

 Protestam pela produção de todas as provas pertinentes à espécie, inclusive pela juntada de no-
vos documentos, bem assim, pelo depoimento pessoal do Requerido, o que desde logo requerem. (9)

 Atribui-se à presente causa o valor de R$ XXXXX reais. (10)

  Nestes Termos, 

  pede deferimento.

  São Gonçalo do Amarante-RN, XX de XXXXX de XXXX.

ADVOGADO
OAB/RN
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4.2 EXEMPLO (02) 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO 
GONÇALO DO AMARANTE (1)

 XXXXX, brasileira, viúva, auxiliar de serviços gerais, RG/RN XXXXX, CPF sob o n.º XXXXX, resi-
dente e domiciliada na Avenida XXXXX, Bairro XXXXX, São Gonçalo do Amarante-RN, Fone: XXXXX (2), 
por seu patrono, que esta subscreve, conforme faz certo o incluso instrumento de procuração, vêm, mui 
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para proporem o presente pedido de 

ALVARÁ JUDICIAL (3)

expondo a seguir os fatos e fundamentos do presente pedido, que vão adiante aduzidos:

DOS FATOS (4)

 01. A Requerente é viúva do “de Cujus” XXXXX, falecido em XX de XXXXX de XXXX, aos XX anos, 
que deixou uma certa quantia depositada no Banco XXX, relativos aos FGTS e PIS/PASEP.

 02. (...)

FUNDAMENTO (5)

 Dispõe a Lei 6.858/80, sobre o pagamento, aos dependentes e sucessores, de valores não rece-
bidos em vida pelos respectivos titulares, vejamos: 

(...) 
Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, 
recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos SALDOS BANCÁRIOS 
E DE CONTAS DE CADERNETAS DE POUPANÇA E FUNDOS DE INVESTIMENTO DE VALOR ATÉ 500 (QUI-
NHENTAS) OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL. (grifo nosso) 
(...) 

DO PEDIDO (6)

 Requer a Vossa Excelência, se digne a conceder os presentes pedidos de ALVARÁS JUDICIAIS, 
para que autorize a suplicante ou seu procurador infra-firmado, a receberem os valores depositados em 
nome de esposo XXXXX, mais correções e juros mensais.

Protesta pela produção de todas as provas necessárias para comprovação dos fatos. (7)

 Dá-se à presente o valor de R$ XXXXX reais. (8) 

  Nestes Termos, 

  pede deferimento.

  São Gonçalo do Amarante-RN, XX de XXXXX de XXXX.

ADVOGADO
OAB/RN
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Na pesquisa tivemos acesso a um conjunto de acer-
tos de Petições Iniciais, onde elencamos duas petições 
como comprarmos na análise, o primeiro exemplo trata-
-se de uma petição nos moldes do Código de Processo 
Civil de 1973, tendo como analise a seguinte estrutura: 
(1) Endereçamento da Petição; (2) Qualificação da parte 
autora; (3) Tipo de ação, seu objetivo; (4) Qualificação 
da parte ré; (5) Fatos que motivara a propositura da 
ação; (6) fundamentos jurídicos; (7) Pedido; (8) reque-
rimento para citação do réu não segue o texto legal; (9) 
provas e; (10) valor atribuído à causa.

O segundo exemplo é uma petição, já nos moldes 
do Novo Código de Processo Civil, onde apresenta sua 
estrutura como: (1) Endereçamento da Petição; (2) Qua-
lificação da parte autora; (3) Tipo de ação, seu objetivo; 
(4) Fatos que motivara a propositura da ação; (5) Fun-
damentos. (6) Pedido;  (7) provas e; (8) valor atribuído 
à causa.

Analisando os dois casos, verificamos que se trata 
de petições iniciais com finalidades diferentes, visto que 
a primeira está pleiteando alimentos e a segunda pleiteia 
um alvará judicial. Mas mesmo assim ambas mantêm o 
mesmo propósito comunicativo, o de por meio de uma 
situação comunicativa efetuar um pedido, por isso, se-
guem o plano composicional estabelecido para o gênero 
utilizando-se dos requisitos, plano de texto, estipulados 
pelo Código de Processo Civil, vemos que o plano não 
limita a matéria pleiteada, mas estrutura a fim de que 
haja uma padronização mínima e com isso identifique-
mos o gênero a ser utilizado, todo gênero jurídico haverá 
um plano composicional a ser utilizado, havendo a sua 
identificação podemos utilizar os argumentos certos 
com o intuito de convencer o juiz que o pedido pleiteado 
é o mais correto.  

Ambas possuem seus respectivos argumentos in-
trínsecos à sua matéria, ou seja, na ação de alimentos 
fundamenta-se no dever dos pais alimentar, cuidar, edu-
car seus filhos e na ação de alvará, argumenta-se o di-
reito retirar valores bancários do de cujus.

 A primeira petição, exemplo (01), foi confeccionada 
nos moldes do código de processo civil de 1973, aten-
dendo aos requisitos do artigo 282. Enquanto a segunda 
petição já vem com elementos do novo código de pro-
cesso civil, encartado no artigo 319, contudo a essên-
cia de ambos os artigos se mantiveram mesmo após a 
mudança.

Outro fator analisado é que o plano de texto da pe-
tição inicial se assemelha ao plano de texto da lead de 
uma notícia, para confeccionar uma matéria jornalísti-
ca, em que o reporte  tem que atender basicamente a 
seis perguntas são elas: Quem? O Que? Quando? Onde? 

Como? Por Quê?, se transportar essa lead para a Pe-
tição Inicial, temos também uma lead: Endereçamento 
da petição, qualificação do autor e réu (Quem?); Tipo 
de ação, pedidos e as provas (O Que?); Fatos (quando? 
onde? como? por quê?).

O plano de texto da petição inicial é fixo, pois seja 
no Código de Processo Civil de 1973 ou o atual, há uma 
estruturação mínima prevista em seus artigos, isso visa 
orientar com o intuito de haver um proposito comunica-
tivo mais ordenado, sua contribuição visa então orientar 
o autor e o advogado da maneira mais eficiente e eficaz 
de como pleitear sua direito postulado, vemos que isso 
minimiza erros e dá celeridade ao processo, uma vez 
que não há erros para serem sanados.

O plano de texto está presente não só na petição 
inicial, mas também, nas petições intermediárias, re-
cursos e por que não citar também nas sentenças, 
decisões e despachos dos juízes, esse plano auxiliará 
na construção do propósito comunicativo do gênero a 
ser utilizado, exemplo disso está nas petições iniciais 
acima analisadas, verificamos que há planos de texto 
normatizado pelos artigos do código de processo civil 
do gênero petição inicial e por meio disso houve uma 
construção textual ofertando um proposito comunica-
tivo ao juiz. 

5 CONCLUSÃO

Ao abordar sobre o propósito comunicativo na es-
trutura composicional da petição inicial no novo CPC, 
podemos perceber que o objetivo final de uma petição 
inicial é comunicar uma pretensão de direito que o autor 
acha ter direito, retirando o Estado-Juiz de sua inercia, 
impulsionando assim o judiciário de analisar os fatos, 
julgando aquilo que ele achar ser o melhor direito para 
aquele fato.

Verificamos que a comunicação e sociedade são 
uma coisa só, onde no microambiente social comunica-
tivo do âmbito jurídico, a petição por si só não se comu-
nica, contudo ao inserir elementos da sociedade, como 
é o caso das qualificações das partes, ou o próprio en-
dereçamento do juízo, já iniciamos a comunicação. 

Pudemos perceber também que o propósito comu-
nicativo como sendo "o critério privilegiado na definição 
de gênero", embasa o gênero e determina não somente 
a sua forma, mas também as escolhas relativas ao con-
teúdo e ao estilo, como exemplo as petições iniciais, 
ao identificar o proposito comunicativo invariavelmente 
definimos o gênero, se no período de contestação da 
inicial, o réu identificar o seu proposito, terá uma melhor 
chance de se defender pois irá abordar com o gênero 
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correto perante ao juiz, e como sabemos no microam-
biente social comunicativo jurídico, o juiz analisará fatos 
e o melhor gênero utilizado com seus argumentos, ten-
de a motivar o juiz a sentenciar a seu favor.

Dessa forma, em conformidade com os estudos da 
Sócio-Retórica e da Análise Textual do Discurso, vimos 
que os gêneros textuais são as varias formas que as pes-
soas utilizam para se comunicar, para orientar, ordenar, 
interagir, neste contexto podem observar que o critério 
mais importante para sua análise são os propósitos co-
municativos, mesmo que dentro de um mesmo gênero 
possamos observar vários propósitos comunicativos. 
Contudo, dentro desses ambientes comunicativos há um 
propósito que se sobressai, um de uso mais geral. 

Em se tratando do plano composicional, verificamos 
que este está, assim como os gêneros, disponíveis no 
sistema de conhecimento dos grupos sociais. Eles fa-
zem, portanto, parte dos conhecimentos prévios do lei-
tor, atuando na construção dos sentidos de um texto, ao 
definir que o gênero petição inicial é a forma como se 
deve iniciar uma demanda judicial, o legislador já nor-
matizou o plano de texto, encartando no artigo 319 no 
Novo Código de Processo Civil.

No caso específico de nossa análise, podemos per-

ceber que a petição inicial é um texto jurídico amparado 
pelo código de processo civil, comparando os artigos 
282 e 319, respectivamente do antigo CPC e do Novo 
CPC. Verificamos, portanto, que este gênero do texto 
jurídico se manteve em sua essência, sem nenhuma 
mudança significativa, na medida em que seu teor cor-
responde a uma lead.  Usualmente praticada nos notici-
ários, essa lead busca informar de forma clara e direta 
os argumentos que embasam o proposito comunicativo 
do gênero, podemos dizer que no mesmo gênero peti-
ção inicial, há diversos propósitos comunicativos dis-
tintos entre si, como vimos nos exemplos analisados, 
em que o primeiro pleiteava alimentos; e o segundo um 
alvará judicial.

Assim, com base no estudo aqui desenvolvido, faz-
-se importante registrar que, a fim de equalizar tempo, 
fazendo com que haja uma maior celeridade processual, 
se faz necessário que haja uma maior profundidade no 
conhecimento do proposito e do gênero comunicativo. 
Acreditamos que isso fará com que o advogado saiba 
com qual instrumento de comunicação poderá traba-
lhar, fazendo com que não haja possíveis equívocos 
processuais, diminuindo assim a protelação processual 
e emendas a iniciais.
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Resumo
Este artigo consiste em fazer uma análise do que a nova teoria da incapacidade cível vem favorecer aos 
indivíduos portadores do TEA (Transtorno Espectro Autístico). Foi realizado um estudo da legislação e 
dos seus dispositivos normativos, uma vez que dispõem sobre os pré-requisitos necessários para atingir a 
capacidade de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Como também, uma breve revisão na literatura 
sobre transtorno a respeito do conceito, suas capacidades e necessidades. Ainda traz uma análise acerca 
dos direitos do indivíduo portador do transtorno junto com a verificação da responsabilidade do estado 
para com esses indivíduos. A medida que existe uma compreensão melhor do transtorno em meio suas 
necessidades e capacidades, contrapõe a incapacidade jurídica com a possibilidade de uma autonomia civil, 
através de uma análise minuciosa da lei 13.146/15 foi visto que a sua aplicabilidade conduz o portador do 
transtorno a autonomia. Essa pesquisa tem por objetivo demonstrar que a autonomia civil pode e deve ser 
alcançada. A sociedade vive em constante transformação, diante do estudo realizado vê-se a necessidade 
que a ciência do direito acompanhe essa evolução, para que assim alcancemos a sonhada igualdade. E que 
cada indivíduo, sinta-se parte dessa sociedade, em meio suas limitações e diferenças. 

PALAVRAS-CHAVES: Transtorno Espectro Autístico. Capacidade Civil. Lei 13.146/15.

AUTISM FACE THE NEW THEORY OF CIVIL DISABILITY

Abstract
This paper presents an analysis of what the new theory of civil incapacity favors in the indi-viduals with 
ASD (Autonomic Spectrum Disorder). A study of legislation and its normative provisions was carried out, 
since they provide for the prerequisites necessary to achieve the capacity to personally perform the acts 
of civil life. As well as a brief review in the literature about disorder about the concept, its capabilities 
and needs. It also provides an analysis of the rights of the individual with the disorder along with the 
verification of the state's responsibility to these individuals. As there is a better understanding of the 
disorder amidst its needs and abilities, it counterposes legal incapacity with the possibility of a civil 
autonomy, through analysis of the law 13,146 / 15 it has been seen that its applicability leads the person 
suffering from the disorder to autonomy. This research aims to demonstrate that civil autonomy can and 
should be achieved. Society is constantly changing, in view of the study carried out we see the need for 
the science of law to accompany this evolution, so that we achieve the dreamed equality. And that each 
individual, feel part of this society, amid its limitations and differences.

KEYWORDS: Spectrum Disorder Autistic. Civil capacity. Law 13,146 / 15.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo o Diagnostic and Statistical Manual of Men-
tal Disorders (DSM-V) o Transtorno Espectro Autistico 
(TEA) é uma desordem por uma alteração no funciona-
mento cerebral de ordem neurobiológica, podendo estar 
presente ao longo da vida da pessoa. Há vários graus de 
deficiência em 3 áreas: Relacionamento social, comu-
nicação e comportamentos repetitivos e inadequadas, 
variando seus sintomas entre leves a severos. 

 As dificuldades enfrentadas pelos indivíduos com 
TEA acontecem antes mesmo do diagnóstico, já que 
são inexistentes programas de diagnóstico precoce, 
como também tardio, sendo uma verdadeira peregri-
nação o que os pais têm que fazer para conseguir um 
diagnóstico. 

A carência de profissionais que trabalhem com a 
temática, a falta de centros especializados, a interpre-
tação errônea da legislação, a carência de um sistema 
público de financiamento para os custos altos relacio-
nados ao tratamento e a educação, caracterizam o meio 
externo em que os indivíduos com TEA estão expostos 
e inseridos. Na verdade, a sociedade não apresenta pre-
paro para lidar com as subjetividades desses sujeitos, 
pois toda a limitação destes perpassam as peculiarida-
des devido a suas principais dificuldades enquanto ser 
humano que é, como a dificuldade de socializar-se, de 
não saber lidar nem consigo, nem com o outro.

Verifica-se que a legislação civilista tratava os por-
tadores de Transtorno Espectro Autístico como pessoas 
incapazes de praticar atos da vida civil. Entretanto, a 
recente aprovação da Lei 13.146/15 mudou aparente-
mente esta perspectiva de incapacidade total, a partir da 
análise de pré-requisitos que podem garantir a aptidão 
desses indivíduos para exercer pessoalmente os atos 
da vida civil.

Diante disso, pergunta-se: quais os pré-requisitos 
existentes para garantir a aptidão dos indivíduos com 
TEA a exercer pessoalmente os atos da vida civil? Quais 
as transformações que a nova teoria da incapacidade 
civil trará para os indivíduos com TEA?

O objetivo deste trabalho é compreender o Transtor-
no Espectro Autistico analisando suas necessidades e 
capacidades frente a nova teoria da incapacidade civil, a 
qual vem a favorecer os indivíduos portadores de TEA, 
levando-os a uma possível autonomia civil. 

Para tanto, o caminho utilizado realizado para chegar 
os fins desse estudo foram:  compreender o conceito 
do TEA, analisando suas capacidades e necessidades 
do portador da deficiência, aprofundamento no conceito 
de capacidade civil e nas alterações trazidas pela Lei 
13.146/15, e análise da possibilidade de uma autonomia 
civil da pessoa com TEA. 

A temática foi escolhida com o intuito de compreen-
der se a variabilidade do grau de afetação do TEA pode-
rá levar ao espectro autístico uma possível autonomia 
civil, a partir da aplicação da Lei 13.146/15. O trabalho 
será realizado mediante pesquisa doutrinária e com fun-
damentos em legislação pertinente.

2 TRANSTORNO ESPECTRO AUTÍSTICO 

As estatísticas comprovadas americanas através 
de pesquisas apresentadas pelo Cen-ters for Disease 
Control and Prevention (CDC)1, passaram de 1:150 em 
2000, para 1:88 em 2008, de 1:68 em 2012 afetando 
mais pessoas do sexo masculino, na proporção de 3 a 5 
ho-mens para 1 mulher (no ano de 2013), com relação 
as crianças que nascem com TEA. Não há estatística 
oficial entre os brasileiros, especialistas acreditam que 
a proporção seja semelhante a outras partes do mundo. 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que há 
cerca de 70 milhões de pessoas com TEA no mundo, e 
no Brasil atualmente a estimativa é de 2 milhões de pes-
soas (REVISTA CH, 2015, Ed.329). Uma criança para 
cada 100 crianças, afetando mais meninos. 

O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders (DSM) é o Manual de di-agnóstico e estatístico, 
feito pela associação americana de psiquiatria. Atra-
vés dele que se de-fine como realiza o diagnóstico dos 
transtornos mentais. Recentemente o DSM em sua úl-
tima edição o DSM-V, trouxe mudanças significativas 
para os critérios de diagnósticos do autismo, entre elas 
a mais importante: que foi o agrupamento de vários 
transtornos que antes eram sepa-rados, e dando a eles 
uma única definição, qual seja, Transtorno Espectro Au-
tístico (TEA). O DSM-V define o TEA como sendo uma 
desordem para alteração no funcionamento cerebral, de 
ordem neurológico, e está presente ao longo de vida da 
pessoa. Mari (2015) define o TEA como o transtorno do 
espectro do autismo, sendo um transtorno do neurode-
senvolvimento e não um transtorno neurodegenerativo. 

1 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) é uma agência do departamento de saúde e serviços huma-nos dos Estados Unidos que trabalha na 
proteção da saúde pública e da segurança da população, provendo informações para embasar decisões quanto à saúde.
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A construção do termo Transtorno Espectro Autís-
tico, se deu ao longo do tempo, a ele se estabelece a 
condição geral de um grupo de desordens complexas 
do desenvolvimento do cérebro, antes distintas, sepa-
radas, tendo outras denominações como: Transtorno 
global de desenvolvimento sem outras especificações 
(TGDSE), Síndrome de Rett, Síndrome de Asper-ger e 
Autismo, que juntos eram: Transtornos Globais invasi-
vos do desenvolvimento (TID). (REV. BRAS. PSIQUIA-
TR., 2010,v.28).

Os indivíduos que tem TEA, possuem característi-
cas como: dificuldade de comunicação, dificuldade de 
interação social e comportamento restritivo e repetitivo.

Os precursores na temática foram Kanner2 e Asper-
ger3. Para Kanner (1943) a causa do autismo ainda não 
era conhecida, havia a suposição que poderia ser o am-
biente desfavorável e a etiologia biológica. Ele descreve 
o autismo infantil como “crianças com prejuízos nas 
áreas da comunicação, do comportamento e da intera-
ção social“. 

Asperger (1944) descobriu crianças semelhantes as 
pesquisadas por Kanner anos antes, porém essas sendo 
mais inteligentes e sem atraso significativo no desen-
volvimento da linguagem, que mais tarde passam a ser 
denominadas como síndrome de Asperger.   

O TEA pode ser identificado nos 3 primeiros anos 
de vida, e o portador do espectro não necessariamen-
te precisa de um déficit cognitivo, em alguns casos 
a cognição permanece. A criança nasce com TEA e 
torna-se um adulto com TEA. Algumas pessoas com 
autismo poderão ser autônomas, enquanto outras po-
derão precisar de apoio especializado ao longo de toda 
a vida (MARI, 2015).

2.1 DIAGNÓSTICO

Mais de 80% de autistas brasileiros não tem diagnós-
ticos, referenciam a 1% da popu-lação. A ONU (2012) 
diz que o distúrbio afeta a interação da criança com seu 
ambiente e pes-soas desde o início da sua vida.

O TEA pode ser identificado geralmente nos primei-
ros anos de vida. O diagnóstico é realizado de acordo 
com o critério do Manual de diagnóstico e estatística de 
transtornos mentais, da Associação Americana de psi-
quiatria. Para que seja diagnosticada com TEA  a crian-

ça deve apresentar pelo menos, seis sintomas clássicos 
entre: dificuldade de comunicação social, dificuldade 
de interação social, incapacidades para desenvolver e 
manter relacionamentos de amizades apropriadas para 
o estágio de desenvolvimento, déficits expressivos de 
comunicação verbal e  não verbal , falta de reciproci-
dade social, padrões restritivos e repetitivos de  com-
por-tamento, comportamentos motores e verbais es-
tereotipados, comportamentos sensoriais inco-muns; 
excessiva adesão a rotinas e padrões ritualizados, de 
comportamento e interesses restritos, fixos e intensos 
(BRENTANI ET AL, 2013).

Esses sintomas em sua maioria apresentam-se no 
início da infância, porém, podem não se manifestar 
completamente, até que as demandas sociais excedam 
o limite de sua capacidade. Silva (2012, p.22) declara 
que “Existem crianças com problemas mais severos, 
que se isolam, ou aquelas que apresentam dificuldades 
muito sutis, quase imperceptíveis, traços do autismo, 
não fecham diagnóstico”.

2.2 CLASSIFICAÇÃO

A classificação do TEA se dá partir da definição aos 
transtornos correlacionados ao grau de deficiência es-
pecificamente em três áreas: Relacionamento social, 
comunicação e comportamentos repetitivos e inade-
quados, variando os sintomas entre leves e severos. 
Se-gundo Varela (2011) a classificação acontece da se-
guinte forma: Distúrbio Global de Desenvolvimento sem 
especificações (DGO-SDE), Autismo Clássico e Autis-
mo de Alto desenvol-vimento.

O Distúrbio Global de desenvolvimento sem especifi-
cações (DGO-SDE) é caracterizado por sintomas como 
dificuldade de comunicação e interação social de uma 
forma mais branda. Possui sintomas similares aos do 
autismo, porém alguns presentes e outros ausentes, por 
isso não há especificações, não podendo ser diagnos-
ticados como autismo. O diagnóstico nesses casos é 
mais difícil (VARELA, 2011).

Já no Autismo Clássico há uma variabilidade no 
grau de comprometimento dos sintomas. Os porta-
dores são voltados para si, se fecham no seu próprio 
mundo, no geral falam, porém não usam a fala como 
meio de comunicação, prejudicando assim o contato 

2 Leo Kanner foi um psiquiatra austríaco radicado nos Estados Unidos, especializou-se em psiquiatria pediátrica e em 1943 escreveu uma obra, onde 
descreveu 11 crianças com características semelhantes, denominando-as autistas. 

3  Hans Asperger foi um psiquiatra e pesquisador austríaco, o nome da Síndrome de Asperger se deve a ele.
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social. A falta de habilidade social os mantem distantes 
de outras pessoas. O isolamento é uma das principais 
características da síndrome, o motivo de não saberem 
e não aprenderem a interagir com outras pessoas, não 
conseguindo assim, manter vínculos e desenvolvê-los 
(VARELA, 2011). De Jesus (2015) afirma que a essência 
do autismo é a interação social.

O Autismo de Alto desenvolvimento, antes conheci-
do como Síndrome de Asperger, tem uma medida de 
dificuldade bem reduzida, em comparação ao autismo 
clássico. Eles são verbais e inteligentes, tanto que po-
dem ser confundidos com gênios. Aqui não há presença 
de retardo mental, contudo, há uma baixa inteligência 
social, mas elas conseguem levar a vida próxima do 
normal. Devido ao grau dos sintomas serem muitos re-
duzidos, o diagnóstico pode ser mais tardio, lá para os 5 
e 9 anos de vida (VARELA, 2011).

2.3 TRATAMENTO

Hoje em dia ainda desconhece cura definitiva para 
o TEA, e como cada síndrome pos-sui características 
e dificuldades em graus diferentes, não existe um tra-
tamento padrão, que possa ser aplicado em todos os 
portadores do distúrbio. A cada paciente é exigido um 
acompanhamento específico e individualizado. 

O tratamento é realizado com uma equipe multi-
disciplinar, sendo essencial a participação dos pais e 
famílias, visando a reabilitação global do paciente. Em 
alguns casos se faz necessário o tratamento farmaco-
lógico, nos casos em que surgirem complicações e co-
morbidades. (VARELA, 2011)

Um programa de tratamento precoce, intensivo é 
apropriado. Melhora muito a perspec-tiva, muitos sin-
tomas podem melhorar e a maioria consegue conviver, 
com seus familiares e com a sociedade com normalida-
de. Mas, para que isso aconteça, dependerá do grau da 
deficiência e do nível do tratamento. 

2.4 DIREITO DAS PESSOAS COM 
TRANSTORNO ESPECTRO AUTÍSTICO: LEI 
12.764/12

O direito da pessoa com TEA estão estabelecidos 
pela Lei nº 12.764, conhecida como lei Berenice Piana, 
desde 28 de dezembro de 2012. Tal lei nasceu para ins-

tituir uma política nacional de proteção. É uma reprodu-
ção de direitos já previstos em outras leis, reafirmando-
-os, na tentativa de que eles sejam de fato efetivados 
definitivamente, levando em consideração a caracterís-
tica específica do espectro.

Considera a lei no Art. 1º § 2º, o espectro, para todos 
os efeitos legais, pessoa com deficiência. Antes do dis-
positivo o mesmo era tratado apenas como um trans-
torno mental, após a lei passa a ter legalmente todos 
os direitos conferidos as pessoas com deficiência em 
todas as leis. 

A lei tem por base algumas diretrizes nacionais na 
proteção dos direitos da pessoa com TEA, que são: in-
tersetorialidade4, participação social, atenção integral a 
saúde, medicamentos, inserção no mercado de traba-
lho, capacitação de profissionais e estimulo a pesquisa 
científica. Entretanto, a lei Berenice Piana enfatiza qua-
tros dessas diretrizes no art. 2º incisos: I, II, III, IV, VI, 
VII, VIII são elas: a vida íntegra física e moral, o livre de-
senvolvimento da personalidade e a segurança e lazer. 
Ademais, a política nacional diz que os desenvolvimen-
tos das ações de políticas públicas deixam de ser pen-
sados apenas na área da saúde mental, e sim em todas 
as áreas da administração. É de extrema importância a 
participação da comunidade, das mães e dos pais na 
formulação dessas ações, junto com os profissionais. 

A pessoa com TEA tem direito a atenção integral a 
saúde, deverá ter diagnóstico precoce, ter um atendi-
mento multiprofissional e, acesso a medicamentos e 
nutrientes necessários. Os medicamentos são ofereci-
dos pelo SUS.

É imprescindível que a sociedade civil seja informada 
sobre o transtorno, e a responsa-bilidade dessas infor-
mações são do poder público. Mas como poderia ser 
feito? Realizando trabalhos de divulgação sobre o que 
é o autismo. Isso traria uma redução no preconceito 
das pessoas para com o espectro, e consequentemente 
evitaria que pais e mães fossem sujeitos a situações 
vexatórias. Inclusive, existe uma cartilha de direitos da 
pessoa com TEA disponível em: (http://www.defenso-
ria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/34/figuras/DireitosPes-
soasAutismo_Leitura.pdf), criada pela defensoria junto 
com o movimento pró-autista, é usada como meio de 
cons-cientização da população.

A capacitação dos profissionais é indispensável, 
para que o acompanhamento a criança seja feito de for-

4 A intersetorialidade  é a articulação de setores, saberes e experiências diversas.
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ma adequada. É necessário que haja um estímulo a pes-
quisa científica sobre o transtorno. Cabe ressaltar que 
o IBGE não inclui o autismo no âmbito de suas pesqui-
sas estatísticas. No Brasil até então, houve apenas um 
estudo feito em Atibaia. Alguns estados brasileiros, já 
utilizam a cartilha como ação de conscientização, sendo 
apenas minoria.  

3 CAPACIDADE CIVIL 

Fiuza (2014) define capacidade como a aptidão ine-
rente a cada pessoa para que possa ser sujeito ativo ou 
passivo de direito. A partir disso, pode-se dizer que a 
capacidade jurídica é a possibilidade que a pessoa natu-
ral, seja ela física ou jurídica tem de exercer os atos da 
vida civil, por si só. A capacidade nada mais é do que 
uma medida jurídica da personalidade. 

Vale ressaltar aqui que a capacidade jurídica e a 
personalidade não se confundem, no sentido de que a 
personalidade é algo próprio, já estabelecido ao ser hu-
mano consentida a todos. Para fins civis todos temos 
personalidade, e esta adquirimos desde o nascimento 
com vida. Entretanto a capacidade jurídica tem suas pe-
culiaridades, que trataremos a seguir.

Dentro desse aspecto, será tratada a capacidade ci-
vil em seus respectivos fatores, distinguindo em capaci-
dade de fato e capacidade de Direito. Para Fiuza (2014) 
A capacidade de direito é, portanto, o potencial inerente 
a toda pessoa para o exercício dos atos da vida civil. Já 
para Borda (1999) a capacidade de direito é a aptidão 
para ser sujeito de direito, para ocupação de polos sub-
jetivos em relação jurídica determinada.

Pode-se identificá-la também como capacidade de 
aquisição e de gozo, todos têm direito. Essa capacidade é 
reconhecida a toda e qualquer pessoa dotada de persona-
lidade. Há que se falar que aqui toda pessoa tem potencial 
para exercer a vida civil. Para Farias e Rosenvald (2011) 
a capacidade de fato é a aptidão para praticar, por si 
mesmo, os atos da vida civil. 

A capacidade de fato é também conhecida como 
capacidade de exercício. Aqui o próprio indivíduo tem 
habilidade para poder praticar de forma autônoma os 
atos, sem que haja a necessidade de interferência de 
um terceiro, esse terceiro seria classificado como re-
presentan-te. Porém o que seriam atos civis? Pode-se 
considerar assim, os contratos, casamento, agir em ju-
ízo, votar, ser atos do dia a dia em geral.

Apesar de dotado de personalidades e a livre capaci-
dade de direito, não é pressuposto para que todos, sem 
exceções possamos exercer capacidade de fato. Isso 
quer dizer que nem todo aquele que possui capacidade 

de direito, tem capacidade de fato. Ascessão (2000, p. 
135) afirma que é a capacidade que vai nos dizer, que 
direito pode ter.

O ordenamento jurídico brasileiro traz uma des-
conexão da capacidade jurídica versus a legitimação. 
Muito embora correlacionadas a capacidade jurídica 
não se confunde com legitimidade, no que pese dizer 
que ainda que indivíduo possua capacidade de direito 
e de fato, ele possa não ser considerado apto para pra-
tica de determinado ato, e essa inibição se dá pela falta 
de legitimação. 

É possível dizer que a legitimação será como uma 
espécie de capacidade jurídica, espe-cifica para cada 
situação, Farias e Rosenvald (2011, p.295). Isso nos 
traz uma relevante reflexão: que ainda que tenha capa-
cidade plena, a pessoa poderá não está habilitada para 
prática de determinado ato da vida civil. Existe, portan-
to, uma classificação em relação a capacidade de fato. 
Essa distingue pessoas naturais em grupos se assim 
podemos denomina-los. E, existe uma ordem classifi-
catória: absolutamente incapazes, relativamente inca-
pazes e capazes. 

O Código Civil brasileiro (CC/2002) dividia essa clas-
sificação, em seus artigos 1º, 3° e 4º da seguinte forma 
até o final do ano de 2015. O Art. 1° ainda dispõe que 
“Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem ci-
vil”. Já no Art. 3° indicava taxativamente que eram pes-
soas absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil: “I – os menores de dezesseis anos; 
II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 
tiverem o necessário discernimento para a prática des-
ses atos; III – os que, mesmo por causa transitória, não 
puderem exprimir sua vontade". 

O Art. 4o  do CC/2002 indicava as pessoas relati-
vamente incapazes de certos atos ou à maneira de os 
exercer: 

I - Os maiores de dezesseis anos e menores 
de dezoito; II - Os ébrios habituais, os viciados 
em tóxicos, e os que, por deficiência mental 
tenham discernimento reduzido; III - Os excep-
cionais, sem desenvolvimento mental comple-
to; IV – os pródigos”.

Em suma, podia-se caracterizar a incapacidade ab-
soluta como o simples fato da pessoa não ter sua von-
tade própria levada em consideração. Ou seja, de nada 
valia o que ela queria, por não possuir discernimento 
que expresse com convicção de que aquela é sua von-
tade. Nesses casos o instituto de representação vem 
como um meio, para que teoricamente se faça valer a 
possível vontade do representado. Assim o que conta 
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é a vontade do representante, contudo com os poderes 
que lhe cabem são limitados. 

O relativamente incapaz, entretanto, teria sua von-
tade levada em consideração, possuindo o direito de 
expressa-la, todavia, sendo necessário que seja assis-
tido por um terceiro. Diante de tudo que já foi expos-
to, podemos já afirmar que a capacidade é a regra, e a 
incapa-cidade a exceção. 

Importante também tratar da incapacidade de fato e 
da incapacidade de exercício ou ação, onde há uma limi-
tação da prática pessoal dos atos da vida civil. Da Silva 
(2008) define que a “Incapacidade de fato é o nome que 
se dá ao estado da pessoa humana que, por algum mo-
tivo, apresente problemas ou defeitos na formação ou 
na manifestação se sua vontade, de tal modo que não 

consiga manifestá-la”.
A incapacidade seria o reconhecimento da falta de 

requisitos que a lei acha indispensável para que ela (a 
pessoa) exerça seus direitos. Acaba por ser um remédio 
para um mal que pode afligir tal vontade podendo ser 
afeta, alternativamente ou cumulativamente, a sua for-
mação ou sua invalidação relativa aos atos praticados 
pelo incapaz, aos quais se refira sua incapacidade. 

Ora, a proteção jurídica dos incapazes é concreti-
zada através da concessão de direitos diferenciados, e 
não por meio de retirada da plena capacidade, o que 
pode ser ajustado legalmente com a Lei nº 13.146/2015. 

Importante mostra que o Código Civil de 1916 trazia 
hipóteses de incapacidade absoluta distinta do Código 
Civil de 2002. Veja-se o quadro abaixo:

             Código Civil de 1916
       ABSOLUTAMENTE INCAPAZES 
 

Art.  5° São absolutamente incapazes de exercer pes-
soalmente os atos da vida civil:
 I- Os menores de 16 anos;
 II- Os loucos de todo gênero;
 III- Os surdos-mudos, que não puderem exprimir 

sua vontade.
 IV- Os ausentes declarados tais por ato do juiz.
 Art. 6° São incapazes relativamente a certos 

atos, ou a maneira de exercer :
 I- Os maiores de 16 anos e menores de 21 anos. 
 II- Os pródigos;
 III- Ao silvícolas 
 Parágrafo único: Os silvícolas ficarão sujeitos ao 

regime tutelar, estabelecido em leis e regulamen-
tos especiais, o qual cessará a medida que se 
forem adaptando a civilização do pais. 

              Código Civil de 2002
      ABSOLUTAMENTE INCAPASES 
 

Art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pes-
soalmente os atos da vida civil:
 I- Os menores de 16 anos
 II- Os que, por enfermidade ou deficiência mental, 

não tiverem o necessário discernimento para 
prática dos atos;

 III- Os que, ainda por causa transitória, não pude-
rem exprimir sua vontade.

 Art.4° São incapazes, relativamente a certos 
atos, ou a maneira de exercer :

 I- Os maiores de dezesseis e menores de dezoito 
anos;

 II- Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e 
os que por deficiência mental, tenham o discerni-
mento reduzido;

 III- Os excepcionais, sem desenvolvimento men-
tal completo;

 IV- Os pródigos.
 Parágrafo único : A capacidade dos índios será 

regulada por legislação especial.

Quadro 1 – Hipóteses do Código Civil

Como nota-se no quadro acima, a teoria da incapa-
cidade passou por algumas alterações em seus dispo-
sitivos legais, desde o Código de 1916 para o Código 
Civil de 2000 e mais recente ainda houve uma nova al-
teração, está feita pela Lei nº 13.146/15, denominada 
de Estatuto da pessoa com deficiência. As mudanças 
foram tanto funcionais, como estruturais. 

4 ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA E O TEA

O Estatuto da pessoa com deficiência trouxe uma 
nova teoria de capacidade para o ordenamento jurídico 
brasileiro o que acarretou uma divisão de posiciona-
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mentos entre os civilistas brasileiros. Houve os que 
condenaram as modificações com a justificativa de 
que esses indivíduos (incapazes) devem ter sua dig-
nidade resguardada por meio de proteção, devido sua 
vulnerabilidade.

José Fernando Simão e Vitor Kümpel – condena as 
modificações sobrevindas do Estatuto, ao argumento de 
que a dignidade de tais pessoas deveria ser resguardada 
por meio de sua proteção como vulneráveis (dignidade-
-vulnerabilidade). (TARTUCE, 2015)

No entanto, os que aprovam as mudanças, apontam 
que houve a tutela da dignidade e liberdade das pes-
soas com deficiência, evidenciada pelos objetivos de 
uma inclusão. Paulo Lôbo, Nelson Rosenvald, Rodrigo 
da Cunha Pereira e Pablo Stolze – concorda com as alte-
rações, defendendo a tutela da dignidade-liberdade das 
pessoas com deficiência, evidenciada pelos objetivos 
de sua inclusão (TARTUCE, 2015)

Não se pode mais admitir uma incapacidade le-
gal absoluta que resulte em morte civil da pessoa, 
com a transferência compulsória das decisões e 
escolhas existenciais para o curador. Por mais gra-
ve que se pronuncie a patologia, é fundamental que 
as faculdades residuais da pessoa sejam preserva-
das, sobremaneira às que digam respeito as suas 
crenças, valores e afetos, num âmbito condizen-
te com o seu real e concreto quadro psicofísico. 
Ou seja, na qualidade de valor, o personae não se 
reduz à capacidade intelectiva da pessoa, posto 
funcionalizada à satisfação das suas necessidades 
existenciais, que transcendem o plano puramente 
objetivo do trânsito das titularidades (FARIAS; RO-
SENVALD, 2015).

A nova teoria da incapacidade civil é uma ver-
dadeira conquista. A sua consonância com os prin-
cípios da dignidade da pessoa humana, traz uma 
reavaliação no contexto que antes era estabelecido 
pelo tema. A partir do ano de 2016 não se fala mais 
em presunção de incapacidade absoluta, e passa-
-se a ser levado em consideração uma avaliação do 
quadro em relação ao grau de afetação da defici-
ência ainda que transitória, ao ponto de que essa 
deficiência não afete a plena capacidade civil do in-
divíduo, visando uma maior inclusão social em prol 
de sua dignidade. 

Para Stolze (2015) “Trata-se, indiscutivelmente, de 
um sistema normativo inclusivo, que homenageia o 
princípio da dignidade da pessoa humana em diversos 
níveis”. O estatuto retira a pessoa com deficiência da 
categoria de incapaz. Vejamos o que discorre o disposi-
tivo do art. 6° da lei 13146/15:

Art. 6º  A deficiência não afeta a plena capaci-
dade civil da pessoa, inclusive para:
I - Casar-se e constituir união estável;
II - Exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o núme-
ro de filhos e de ter acesso a informa-ções 
adequadas sobre reprodução e planejamento 
familiar;
IV - Conservar sua fertilidade, sendo vedada a 
esterilização compulsória;
V - Exercer o direito à família e à convivência 
familiar e comunitária; e
VI - Exercer o direito à guarda, à tutela, à cura-
tela e à adoção, como adotante ou adotando, 
em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas.

Fica claro para Stolze (2015) que o estatuto home-
nageou o princípio da dignidade da pessoa humana, fa-
zendo com que a pessoa com deficiência deixasse de 
ser “rotulada” como incapaz, para ser considerada em 
uma perspectiva constitucional isômica dotada de plena 
ca-pacitação legal.

É importante ressaltar que ainda há necessidade de 
adoção de institutos assistenciais específicos, como o 
apoio em decisões, e extraordinariamente, a curatela, 
para prática de alguns atos na vida civil. O que se tem 
é um novo sistema, e este fará com que se configu-
re como imprecisão técnica considerar a pessoa com 
deficiência como incapaz. Nesse novo tempo pode-se 
provar legalmente que a pessoa com deficiência é dota-
da de capacidade, ainda que tenha meios de institutos 
assistenciais para condução da sua própria vida. 

O impacto do diploma será sentido em outros ramos 
do direito brasileiro, principalmen-te no âmbito processu-
al. No que pese, antes os indivíduos com deficiência eram 
impedidos de postular e juízo, agora será vedado, portan-
to a pessoa com deficiência pode sim propor demanda.  

É importante dizer que essa lei veio em boa hora, 
trazendo uma possibilidade de tratamento mais digno as 
pessoas com deficiência. É uma reconstrução valorati-
va na tradicional tessitura do sistema jurídico brasileiro 
da incapacidade civil. Contudo o principal desafio é a 
mudança de mentalidade, na perspectiva de respeito a 
dimensão existencial do outro. Stolze (2015) relata que 
devemos mudar mais que leis, precisamos mudar men-
tes e corações. 

Cabe ainda esclarecer sobre o Autismo de alto fun-
cionamento e a Autonomia Civil, uma vez que a Nova 
teoria da incapacidade civil, traz uma nova interpretação 
das capacidades. O seu dispositivo faz uma reavaliação 
no contexto que antes era estabelecido. Não se falando 
mais em incapacidade absoluta, traz a possibilidade de 
indivíduos, antes considerados não capacitados para 
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exercer os atos da vida civil, agora se tornem parte in-
tegrante de um grupo social, digno de exercer pessoal-
mente, alguns se não todos os atos civis pessoalmente. 

Partindo do pressuposto que a partir da publicação 
da lei 13146/15 (Estatuto da pessoa com deficiência), 
antes de ser presumida a capacidade do indivíduo será 
avaliado o grau de afetação de sua deficiência, ainda 
que esta seja transitória. 

Partindo da premissa que a deficiência possa não vir 
a afetar a plena capacidade civil do indivíduo, leva-se em 
consideração, que o portador autismo de alto funciona-
mento tendo uma medida de dificuldade reduzida, em 
geral são verbais e inteligentes e não possuem retar-do 
mental, pode ser igual a toda e qualquer pessoa. Assim, 
porque não seriam considerados aptos para exercer 
pessoalmente os atos da vida civil? Apenas uma bai-
xa inteligência social, não poderia restringi-los a essa 
aptidão.

Nota-se a necessidade de profissionais qualificados, 
para que se tenha um diagnóstico precoce, e partindo 
deste se inicie um programa de tratamento, isso ainda 
nos primeiros anos de vida. Nutridos desse acompanha-
mento e possuindo significativas melhoras em seus pou-
cos sintomas, preenchidos de condições biológicas e le-
gais, chegando então ao alcance de sua au-tonomia civil. 

Diante de tudo que foi exposto e estabelecido, o 
que de fato é de total relevância, é que a nova teoria 
da incapacidade civil possa dar a oportunidade do in-
divíduo portador de autismo de alto funcionamento de 
ser reconhecido como pessoa de direitos (capacidade 
de adquirir direitos) e de dever (capacidade de fato), algo 
antes inalcançável. A autonomia civil dá a esse indivíduo 
a inclusão social em prol de sua dignidade como pessoa 
humana.

5 CONCLUSÃO

É notório que nossos institutos normativos de nada 
irão valer se a sociedade não está preparada para lhe dar 
com a inclusão social dos indivíduos portadores de TEA. 
As Leis nunca sairão do papel enquanto forem ignora-
das e/ou mal interpretadas por aqueles que compõem a 
organização administrativa do nosso Estado, e enquan-
to forem desconhecidos pela maioria da população. 

O Autismo está cada vez mais comum, é um trans-

torno que sua cura ainda é desconhecida, mas há tra-
tamento e quanto mais cedo começar, mais evolução 
terá o desenvolvimento do portador do transtorno. Para 
isso se faz necessário um diagnóstico precoce, feito por 
profis-sionais qualificados e capacitados tanto na saúde 
como na educação, o que ainda não temos. Essa capa-
citação deve se estender a todas as áreas da sociedade. 

Os indivíduos com TEA, mais especificamente os 
que sejam diagnosticados com autismo de alto funcio-
namento não apresentando retardo mental, eles não 
possuem alteração na cognição, muito pelo contrário, 
em sua maioria, têm inteligência acima da média. Eles 
não possuem deficiência mental, o que os torna aptos 
a exercer os atos da vida civil por si só. A nova teoria 
da incapacidade civil, traz para os indivíduos com TEA 
a oportunidade de ter esta capacidade de fato reconhe-
cida, visto que o dispositivo normativo o qual regula a 
questão levará em consideração a partir de então a   vul-
nerabilidade da deficiência onde a mesma não poderá 
afetar a capacidade plena dos indivíduos, mas sim pos-
sibilitar que os indivíduos portadores de TEA possuam 
autonomia civil. 

O que se pode ver é que há uma clara negligência na 
aplicação dos princípios e garantias pré-estabelecidos 
na nossa Constituição Federal. Todos somos dignos de 
adquirir direitos e deveres, inclusive os autistas, claro 
que alguns com suas limitações. Isso é inclusão. Há 
uma luta árdua e um longo caminho a ser trilhado na 
busca dessas conquistas, a Lei Berenice Piana, junto 
com o Estatuto da pessoa com deficiência trouxe a es-
ses indivíduos um fio de esperança. 

Como todo e qualquer ser humano, o portador de 
TEA deve ter sua dignidade protegida, e deve haver uma 
maior inclusão social em prol deste. Não são eles que 
devem se adaptar a sociedade, mas sim a sociedade 
que deverá se adaptar a eles. 

Nada mais justo que o Direito, como toda ciência so-
cial, deve acompanhar a evolução da sociedade, nossas 
leis como instrumentos normativos devem acompanhar 
essa evolução. Seja por meio de uma releitura, ou por 
novas interpretações. 

É necessário a criação de instrumentos normativos 
avaliativos de verificação, e políticas sociais de fiscali-
zação, para saber se de fato as leis estão sendo coloca-
das em prática.
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Resumo
O presente trabalho visa examinar, à luz de caracteres legais fixados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA 
– Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990) e das perspectivas psicossociais (pretensas soluções cognitivas relativizando 
o problema inserido no desvio – até que ponto os paradigmas fundantes deste sistema contribuem para 
eminente rebeldia pessoal-institucional?), as raízes do problema comumente referido nos termos “delinquência 
juvenil”. Através de pesquisa bibliográfica, empregando-se tanto o método histórico, merecedor de verdadeira 
revisão em virtude das difíceis ponderações axiológicas (radicalizações) sobre o menor em confronto com as 
normas positivadas e seu ‘eu’ confuso prestes a ganhar desenvolvimento mental, quanto a técnica dialética 
sociológica conjuntiva, construtora de teses (hipotéticas), antíteses (falseamento e correção, se for necessário 
mudar o plano da análise) e sínteses (conclusões encerrando estereótipos registrados), será formatado 
posicionamento jurídico acerca dos condicionamentos pragmáticos absortos em habituais postulados absolutos 
– ‘recuperação’ reintegradora. Foge nosso escopo daquele senso comum (dedutivo) segundo premissas 
exclusivas preconcebidas. O pensamento acadêmico não visa preocupação utópica, reducionista, antes, faz-se 
precursor da livre interpretação pelo flexível contexto das arraigadas ‘realidades tribais’ imersas no efervescente 
território/paradoxo ideal maximizado pela paranoia (neo)-hedonista.  

Palavras-Chave: Adolescência. Direito. Infração. Punição. Ressocialização. 

CRIMINALITY AND YOUTH: GENERATION ON THE VERGE OF SELF-DESTRUCTION

Abstract
This study aims to examine, in the light of legal characters set out in the Statute of the Child and Adolescent 
(ECA - Law No. 8069 of July 13, 1990) and psychosocial perspectives (alleged cognitive solutions relativizing 
the problem inserted on the bypass - to what extent the foundational paradigms of this system contribute 
to eminent personal and institutional rebellion?) problem, the roots commonly referred under "juvenile 
delinquency". Through bibliographical research, using both the historical method, worthy of real review 
because of difficult axiological weights (extremism) of the lowest in comparison with positive standards 
and their 'I' confused about gaining mental development, conjunctive technical sociological dialectic, 
theses construction (hypothetical), antitheses (distortion and correction, if necessary change the plan of 
the analysis) and synthesis (conclusions ending recorded stereotypes) will be formatted legal position 
about engrossed pragmatic constraints in usual absolute postulates – reintegrative 'recovery'. Flee our 
scope of that common sense (deductive) under exclusive preconceived assumptions. The academic 
thought is not intended utopian concern, reductionist before, it is the precursor of free interpretation 
by the flexible context of entrenched 'Tribal Realities' immersed in effervescent territory / ideal paradox 
maximized by paranoia (neo) -hedonist.

KEYWORDS: Adolescence. Right. Infringement. Punishment. Resocialization.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo principal conside-
rar em que medida o padrão vigente em nossa sociedade 
‘criminalizada’ produz, teoricamente, efeitos no desenvol-
vimento das condutas dos jovens em conflito com a nor-
matividade vigente. Embora não haja aprofundamento na 
seara psicológica (o espaço aqui não permitiria digressões 
nesse sentido), o Direito e a reflexão crítico-criminológica 
é ramo que contribui para o desfazimento de algumas más 
interpretações. Mais ainda, trata-se a investigação ora 
empreendida de mecanismo diretamente vinculado a uma 
visão posicionada na ação individual de práticas e na visão 
unitária de consequências inerentes à suposta ilicitude.

Tem sido frequentemente veiculado – através dos 
meios comunicativos massivos – gigantesco número 
de informações relativas aos “programas protetivos e 
de correção”. Contudo, fica sempre dubitável o engaja-
mento dos sujeitos (ativo e passivo) na eficácia de tais 
iniciativas. Não se pode negar antissocialização huma-
na ab initio quando, por razões exógenas, um ser em 
desenvolvimento rebela-se contra  regulamentação de-
terminista. Isso torna indutivo conceber difícil realidade 
factual: os infratores podem ser confundidos com os 
excluídos, ou melhor, com os destituídos de (quase) to-
dos os bens vitais básicos.

A missão do jurista, como aplicador do Melhor Direi-
to, é ponderar princípios e aplicar leis justas. O Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA) foi trazido à luz, no 
limiar dos anos 1990, com o genuinamente nobre es-
copo de fortalecer (aprimorar) formas de restauração 
ambiental-pessoal no sentido inatista da expressão. Or-
dena tal corpus normativo indicação correlata ao respei-
to e, mormente, sustenta dignidade da pessoa humana 
como preceito corolário do Bem-Estar físico, mental, 
moral, psicológico e espiritual dos menores vulneráveis 
a práticas ilícitas. A identidade do ‘bandido’ forma-se 
pela promoção dos estereótipos constitucionalmente 
condenáveis (BRASIL,1988, art. 5, caput).

A metodologia deste artigo contém referencial bi-
bliográfico—segundo conceitos e posicionamentos 
doutrinários, jurisprudenciais e legislativos, esboçar-se-
-á suporte geral conforme problemáticas incidentes no 
meio social juvenil. Utilizados serão os métodos Dialé-

tico (sem, contudo, submissão rígida ao falseamento 
infrutífero) e Intuitivo (menos subjetivo, entretanto, res-
paldando consignações extrapositivadas numa racio-
nalização proporcional sob razoáveis parâmetros). De 
modo exploratório, buscou-se verificar, à luz de reflexão 
e consulta à lei como fonte basilar da Ciência Jurídica, 
qual a situação hodierna do juvenil em face dos tipos 
penais e da instituição protetiva consubstanciada no 
ECA e nas instâncias garantidoras do bem-estar para 
crianças e adolescentes, Ao final, esperamos contribuir 
para a discussão acirrada quanto à estratégia sensível 
necessária à valorização da Pessoa em Formação em 
suas peculiaridades e condições inigualáveis.

Para tanto, foram criados 3 grandes tópicos neste 
ensaio:

Inicialmente, tratou-se da noção comportamental 
propriamente dita, com enfoque no “agir desviante”. As 
interações do sujeito com os outros, consigo mesmo 
e com o ambiente receberam atenção. Como segunda 
linha analítica, restou a normatividade em função de 
suas sanções ou da cogência que tais construções le-
gislativas ostentam. Várias referências e, mesmo, lacu-
nas, impulsionam visões discrepantes do ordenamento 
e criam lacunas, antinomias e, no geral, injustiças por 
ação ou omissão. Finalmente, traçou-se um debate 
acerca do modelo juridico-penal adotado com relação 
ao suposto “endurecimento” dos regimes e da ordem 
punitiva. A criminologia crítica tenta responder às mais 
intrigantes perquirições, contudo os conservadores in-
sistem na tradição vetusta do ius puniendi – propondo 
redução da maioridade penal e criação de figuras deliti-
vas sui generis.

1 FORMAÇÃO COMPORTAMENTAL EM 
FUNÇÃO DO AGIR PSÍQUICO DESVIANTE

1.1 O COMPORTAMENTO

A ação humana dirige-se, permanentemente, ao 
movimento. Quando surge o instinto (pela criação das 
primeiras conexões neuronais), o indivíduo, por assim 
dizer, ganha um ‘interesse’ confiado à natureza psico-
motora.  Não é por acaso que, nalgum escrito freudiano, 
o revisionista instigador da mentalidade psicanalítica, 

1  As obras de Sigmund Freud, em várias passagens, permitem tirar conclusões das noções educativas, pessoais e, mormente, psíquicas do indivíduo 
desde seu nascimento até o pleno convívio com os semelhantes. Por não ser escopo de nossa comunicação, deixamos de referir, detalhadamente, os 
escritos do autor, embora reconheçamos sua importância na associação entre enfermidades do “subconsciente” e síndromes patentes nas gradações 
particulares segundo faixas etárias variáveis. 
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afirma peremptoriamente que talvez seja precisamente 
esse fator, o comportamento do ideal do Eu, que deter-
mine a gravidade de uma doença neurótica1. Os proces-
sos salutares e o ‘comunicativo pragmatismo’ reprodu-
zem convicções incertas.

Em linhas gerais, podemos correlacionar comporta-
mento e consciência no mesmo bojo em que, depois, 
numa dimensão interna (com significado e significante 
residindo na propensão individualizada) será fundada a 
educação intelectual direcionada ao contexto ensino-
-aprendizagem-repetição priorizado pelos supostos re-
gentes em relação sobretudo aos ‘pequeninos’. Criação 
de personalidade percorre, sem embargo, empirismo 
experimental no qual derradeiras lições tornarão uma 
criança ou adolescente, educado nos moldes seletivos, 
adulto portador dos valores subsumidos na transmissão 
proposital de conteúdos limitados.

Três teorias, na intersecção jurídico-desenvolvimen-
tista biológica antrópica, respondem o enigma ‘insolen-
te’ da determinação humanista ou naturalista. A expo-
sição sistematizada (infra) justifica-se porquanto não 
pode o jurista escapar dos riscos interpretativos e, em 
casos singulares, deverá seguir criteriosamente a mais 
equitativa razão a fim de evitar pretensas verdades in-
contestáveis sobre outrem.

1.1.1 inatismo subjetivista

Corrente racionalmente determinada durante os 
primórdios da iluminação européia pós-medieval, teve 
incontáveis defensores e críticos. Sua evolução impli-
ca no desenrolar da própria história científica embora 
nem sempre possa ser compreendida uniformemente. 
Propõe, em síntese, que o homem nasce revestido de 
certa medida natural de caráter e potencial. Segundo 
essa proposta, atualizada com recentes avanços tec-
nológicos e técnicos, há predisposição genética para 
o desenvolvimento de características. Obviamente, os 
primeiros defensores de tal corrente nunca pretenderam 
conceber o homem como parte da natureza, antes, em 
oposição frontal, o encaravam como reais ‘produtos’ 
orgânicos físicos. Outrossim, caracteres eugênicos e, 
antes, determinismo reacionário fizeram plano de fundo 
para um positivismo reducionista nas ciências – huma-
nas e exatas --  chamadas ‘autônomas’ (e o Direito, fora 
de cogitação, passou a sofrer hiperbólica osmose!)

A educação contribuiria insignificantemente para a 
formação individual. Quer isso, no mesmo sentido dos 
termos linhas atrás estipulados, significar avanço da 
dogmática ignorante. Desde o parto a vida resta jura-
mentada e predestinação contrai sentença terminativa 

numa constituição mecânica (CESARE LOMBROSO). 
Digna de nota é a chamada purificação dadora anima-
da dos perversos azos social-democratas pré-Segunda 
Guerra Mundial e seu prospectivo Baby Boon incitando 
pessoas ‘sobreviventes’ ao enlace amoroso procriativo.

O autor de Uomo Delinquente confessa insólitas ba-
ses do fenômeno típico da formação germinal traçada 
para identificação dos rumos vitais imaginativos condi-
cionados ao sujeito (a)moral:

A criança se enraivece quando sofre dor ou quan-
do tem necessidade de dormir ou de mover-se, 
quando não pode se fazer compreender ou se lhe 
interrompem algum de seus hábitos, ou se que-
rem impedi-lo de chorar, de desabafar. A raiva o 
domina quando é obrigado a fazer festa para os 
estranhos, ou vem interromper duas crianças que 
se batem. Frequentemente a causa é absurda: 
porque domina neles, como bem disse Perez, a 
obstinação e a impulsividade que bem se vê em 
quem se lava, se despe, ou vai dormir (LOMBRO-
SO, 2010, p. 60).

Teologicamente falando (desconsideradas as con-
trovérsias habituais entre Calvinistas e Arminianos no 
mundo protestante e entre Agostinianos e Tomistas ca-
tólicos), a “graça divina” produz o sujeito imutável, con-
forme Deus projetara. Essa máxima ideológica fundou 
educandários infantis ao sabor do limbo e, posterior-
mente, mudou estruturas catedráticas (inclusive da Fa-
culdade de Direito portuguesa reformada pelo Marquês 
de Pombal). Grupo A de pupilos ou aprendizes oficiais 
não se poderia confundir com equipe B pormenoriza-
da à intima relação com preceitos oriundos de classe 
social Antes do advento garantista, não são escassos 
exemplos de “lotes de menores” negociados em Lon-
dres, Bruxelas e outras cidades ‘avançadas’ européias, 
ato sintomático do maniqueísmo disputando convênio 
comportamental.

Já Teoria da Evolução outrora casuísta e Embriologia 
(primordialmente) foram deturpadas: a condição de re-
sistência (aptidão) não é perfeita conjunção inata, mas 
depende do ambiente externo pois, reconhecer os níveis 
cognitivos em graus diversos do lógico evidencia inte-
gridade cíclica solvida nos ânimos excepcionais. 

1.1.2 O ambiente. 

Ninguém pode, honestamente, negar que há algo no 
meio exterior capaz de sensibilizar e justificar a existên-
cia das demais coisas.  “O ambiente tem imenso poder 
sobre os rumos do desenvolvimento.”

Os ambientalistas sustentam hipóteses calcadas no 
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empirismo (que enfatiza a experiência sensorial como 
fonte básica do conhecimento) e desejam manipular as-
sociações entre determinados fatores.

B. F. Skinner foi o precursor do comportamentalismo 
porque estudou os comportamentos humanos observá-
veis independentemente de outros fatores. Afinal, para 
ele e seus seguidores, o ambiente é muito mais impor-
tante do que a maturação biológica. Se atribui ao am-
bientalismo uma visão de indivíduo como ser passsivo 
moldado conforme a simples alteração das situações.

As teorias ambientalistas apresentam, na educação 
e nos outros arcabouços coercitivos legitimados, o mé-
rito de valorizar a função de instrutor enquanto difusor 
do saber necessário. Cabe, portanto, ao mestre reforçar 
posturas indicativas desejáveis. Existem também efei-
tos nocivos como, por exemplo, abandono da reflexão 
filosófica na prática pedagógica e padronização dos pla-
nos de orientação. 

1.1.3 Ponderação balanceada

Se nem uma nem outra corrente extremada satisfaz 
os anseios de correção prima facie, o único escambo 
solucionador será nexo interativo. Afinal, obter-se-á 
completude no processo aperfeiçoador do convicto em-
penho privado quando cada ente encontrar ser-em-si.

Nossa Constituição, muito acertada por evitar puni-
ção ideológica, desautorizando-a (art. 5, IV), recepcio-
na inteiro respeito democrático à designação seletiva 
dos ‘negócios’ imbricados na pedagógica modelagem 
humana das gerações futuras, Portanto, é inapropria-
do aceitar, de plano, qualquer posicionamento extremo 
sobre o âmbito psíquico ou a natureza das diferenças 
interpessoais. Cada situação concreta é objetivamente 
única e envolve elementos multidimensionais – intrín-
secos e extrínsecos à personalidade e ao mundo social.

1.2 CONCORDÂNCIA E DESOBEDIÊNCIA

Transgressões são, indubitavelmente, raíz de todos 
os conflitos na sociedade eclodidos. Mais preciso ainda 
seria dizer que a violência nasceu com o primado do 
desobediente.

A cada novo suspiro, um sentimento corrompedor 
tende a suplantar intenções favoráveis objetivamente 
arguidas nas ‘questões de princípio’ juridicamente po-
litizadas sob mitológica defesa do interesse solidário. 
O homem, julgado como dotado de capacidade su-
perlativa e cognoscência desproporcionada tende ao 
revés. Das práticas ilícitas derivam fatos e, seria de 
bom alvitre representar, também, o pós-posto disto. 

As ondas do sistema tencionam noções exacerbadas, 
porém muito ocas.

As explicações (parciais) de tantas ocorrências 
tornam o povo como uma massa cativa diretamente 
irresponsável. Meios de comunicação sensacionalis-
tas, no afã da audiência subir, exibem ou imprimem 
imagens sem nenhum senso de veracidade própria 
dos quefazeres jornalísticos cidadãos. É mesmo nor-
mal serem vistas, nas telas, cenas fortes, repetitivas 
testemunhas do ocaso ‘mixófobo’ (BAUMAN, 2004). 
Incrivelmente travestidos de Justiceiros Virtuais, os 
apresentadores de tragédias insinuam para as câ-
meras raivosas predileções homogêneas. Esque-
cem eles o valor do contraditório e da ampla defesa 
(Constituição de 1988, art. 5, LV). 

Dando o devido desconto ao fato sabido de que 
a chamada regra de ouro do jornalismo comer-
cial é Crime, Sexo, Esporte, e de que frequen-
temente existe a intenção manifesta de distrair 
e orientar a atenção do público para situações 
menos conflitivas para o equilíbrio social do 
que as que são geralmente colocadas, não po-
demos desconhecer o crescimento – se não do 
volume relativo do direito registrado (relativo 
ao crescimento populacional e da urbanização 
em geral) –, certamente de novas formas deli-
tivas, e da instalação da violência em todos os 
níveis da vida social (CASTRO, 1983, p. 32).

Assevera a penalista venezuelana:

A imposição das regras é um processo eco-
nômico e político. As regras são sempre feitas 
por um grupo para outro que não é favoreci-
do pelo poder. Assim, os velhos fazem as leis 
para os jovens, os homens para as mulheres, 
os brancos para os negros, os nacionais para 
os estrangeiros, os ricos para os pobres (CAS-
TRO, 1983, p. 88, grifo nosso).

A lâmina das produções normativas corre o perigo 
da imprevisão quando não corresponde ao juízo corre-
to nos ‘casos difíceis’. Necessário há de ser reconhe-
cimento cogente: o Homo júris delinque porque lhe 
faltam reações prudentes ao reflexo social. Ele contrai 
imprudência, negligencia ou imperícia exatamente na 
medida em que, inclusive, recusa-se a seguir modismos 
estimulados. Por trás de tão profundo aforismo, nas-
ce, ainda engendrada, acepção protetiva assecuratória. 
Obtêm, desde outrora, os diplomas punitivos (cabe o 
vivo exemplo do BGB alemão) características próprias – 
“atribuição” retributiva – apesar de vicissitudes – “eufe-
mismos” – carregadas de sentido compensatório. Mas 
não é o caso de negar volitividade a práticas hediondas, 
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antes, uma ruptura tem lugar no esgotamento do arse-
nal probatório de intenções insuscetíveis de valoração 
por não prejudicar bens jurídicos relevantes alheios.

Sim, tanto assumem validez os revisionismos com-
pensatórios no âmbito biologista, quanto ganham as-
sentamentos punitivos volúveis votos tendenciosos na 
instância holista. Devemos ser o que somos?

Terminal fechamento da indagação não restaria 
completo sem invocação dos intransigentes nexos 
causais prévios sobretudo à consciência do ato. É ins-
tar contra ilhas fantásticas de recuperação aparente e 
voluntária para experimentar modos impares de (re)in-
serção no ambiente hostil. A competitividade tem papel 
exequível por selecionar andamentos combinados hie-
rarquicamente. Grupamentos inconformistas desatinam 
paradoxos axiomáticos sem os quais a própria cultura 
restaria ameaçada.

Sem orientação adequada, no sentido de construir a 
própria identidade, o “menor” sofre pressões na família 
(que, por vezes, acha-se desestruturada ou ausente) e 
do meio comunitário (repressivo quando nega um pa-
pel ativo ao novo membro). A problemática reivindica 
melhor ação, como sói ocorrer nos difíceis e caóticos 
centros gravitacionais da “sociedade do risco”.

Conflagrações volverão resoluções discutíveis. 
Contudo, o contraste assente favorável aos melhores 
prognósticos se, apenas como requisito inarredável, 
percepção responsável individual sob concordância 
multilateral exige-se por si mesma. Direito à Paz, ga-
rantia fundante, quer significar, antes de mais nada, 
continuidade e perpetuação específica além-disputas. 
Sustentaria, a harmonia substancial concreta, o único 
envoltório da esperança tipificada no senso cooperativo. 
Todo e partes complementam (um as outras) empenhos 
salutares pelo frutífero intento participativo desprovido 
duma amarra cruenta, qual seja, a mortífera discrimina-
ção negativa que promove maliciosos (nefastos) impul-
sos irracionais.

Justamente serão essas tensões geradoras da nega-
ção em face dos condicionamentos compulsoriamente 
impostos, vistos na sequência.

1.3 CONDICIONAMENTO INFANTO-JUVENIL

Trata-se de pressuposto, não somente da posterior 
responsabilidade adquirida em geral, mas constitui fator 
específico e indispensável à caracterização da respon-
sabilidade primeva dos genitores ou tutores pelos atos 
danosos dos filhos menores ou incapazes tutelados.

Ao tempo dos romanos e, de certa forma, ainda 
nas presentes coletividades rurais, o menor não tinha 
(tem) direitos, era (é) visto como propriedade do pater 
familias, devendo prestar-lhe obediência e subserviên-
cia permanentes. Era rígido o então denominado pátrio 
poder.

Com a evolução da sociedade, o filho ou filiado pas-
sou a ser tratado como ser humano, e, segundo Gelson 
Amaro de Souza, “aquilo que de início era só direito, 
passou a ser um poder-dever. De um lado, os pais con-
tinuavam com poder; de outro, assumiam o dever de 
bem cuidar dos filhos. Com isso nasceu a paternidade 
responsável” (SOUZA, 2000, p. 68 apud CHRISTMANN, 
2009, p. 29).

O titular exercício do pátrio poder, inicialmente atribu-
ído apenas ao pai, e mais tarde, estendido à mãe apenas 
na ausência do genitor masculino, passou, finalmente, a 
ser exercido simultaneamente por ambos em igualdade 
de condições, tanto é que, segundo Luiz Felipe Brasil 
Santos apud Marlene Lourdes Christmann, “o Código 
Civil de 2002 substituiu a antiga expressão pátrio poder, 
carregada de significação excessivamente patriarcal, 
por poder familiar2 , com a intenção de deixar evidente o 
partilhamento de seu exercício entre pai e mãe”2.

Dentro dessa nova ótica, para Carlos Roberto Gon-
çalves (2009, p. 372), “poder familiar é o conjunto de di-
reitos e deveres atribuídos aos pais, no tocante à pessoa 
e aos bens dos filhos menores”

Quanto a esses direitos-deveres atribuídos a ambos 
os pais, cujo rol está previsto no art.1.6343 do atual Có-
digo Civil, depreendemos que entre um impositivo agir 
determinístico e outro são alastradas as atribuições re-
presentativas à guarda, educação, auxilio, amparo aos 
filhos in potestate, bem como o comando de seus bens 
materiais.

3 “Art. 1634. “Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I – dirigir-lhes a criação e educação; II – tê-los em sua companhia e guarda; III – 
conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; IV – nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe 
sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; V – representá-los, até aos 16 (dezesseis) anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após 
essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; VI – reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; VII – exigir que lhes prestem 
obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição.” DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1158.
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Para os limites da pesquisa presente acha urgência 
a afirmação lamentável: acentuado número de famílias 
não possuem ligação afetiva. O amor entre parentes se 
esfria rapidamente e parece cada vez mais sem vigor 
sincero quando, por exemplo, barganhas tomam conta 
dos cumprimentos obrigacionais, interesses monetá-
rios fazem casais unirem ou separarem suas vidas e 
crianças ficam abandonadas à própria sorte nas sarje-
tas das megalópoles.

Pior ainda, encarnado por subserviência ao medo, 
meninos e meninas começam a invocar o crime como 
panaceia. Largam os livros, quando têm acesso a eles, 
para adquirirem drogas e armas de fogo. Os cuidados 
com tais indivíduos reservam-se ao ilícito como se os 
valores tivessem fronteiras limitadoras dominadas pela 
“Lei do Mais Forte”.

Ora, na realidade, alguns ingressam no erro por 
deixarem de vislumbrar opção válida para manutenção 
existencial do viver. Dignidade certamente cede espaço 
a necessidade raramente suprida pelos setores estatais 
de justiça social quase sempre indolentes e pouco efi-
cientes.

Nem segurança reforçada, nem o pannóptico interno 
de TV estão reduzindo o horror que jorra dos subúrbios 
desconhecidos. Encerrados em suas próprias muralhas, 
os homens ‘escolhidos’ sobrevivem à desertificação 
simbólica dos lugares interespecíficos e inter-raciais.

Não importa se o medo do crime tinha bases 
sólidas ou se o súbito crescimento da crimi-
nalidade foi um produto de imaginações febris 
– o resultado foram áreas centrais desertas 
e abandonadas, “um número decrescente de 
pessoas em busca de prazeres e uma percep-
ção cada vez maior das cidades como locais 
perigosos” (BAUMAN, 2004, p. 126).

Em lato sentido, pode-se coadunar a dificuldade de 
exercer faculdades desvinculadas ao proibido exercício 
delitivo e não seguir indícios da indevida ação. Na reali-
dade, o materialismo e a pura negação do outro geram 
frieza e inconsequência ao passo apertado dos assaltos 
diários. Já encontramos os culpáveis imediatos, mesmo 
assim, o ‘caldeirão criminógeno’ continua fervilhando, 
borbulhando à vista dos próximos alvos.

Aquelas figuras pintadas em programação remota 
emergem como o futurismo controlador. Cada vez mais 
as crianças e os adolescentes ficam presos ao mundo 
tecnológico, desnaturando suas consciências mentais e 
excitando instintos questionáveis. Todavia, têm sido ob-
servadas, com frequência matinal, vantagens do difun-
dido conhecimento. “Paradoxalmente – ou no fim nem 

tanto –, os poderes de atração e enlace da parentela 
ganham impulso à medida que o magnetismo e o po-
der de controle da afinidade diminuem [...]” (BAUMAN, 
2004, p. 48) Na realidade, não existem relacionamentos 
‘desinteressados’ na acepção natural do termo, quando 
se dizem aproximados os parentes e, também, os ami-
gos incluídos e deletados nas redes sociais automati-
camente.

Os participantes da nova era tecnológico-científica, 
concebidos em meio a padrões diferentes de privaci-
dade, afeição familiar e pedagogia, possuem conflitos 
internos muitas vezes devidos ao restrito circuito esti-
mativo da personalidade.

Recorrentes pesquisas quanti-qualitativas sa-
lientam que, dentre as inúmeras causas, ilustrativa-
mente, do uso de entorpecentes e de abandono resi-
dencial, encontra-se insatisfação. Decorrentes desta 
mácula, devem ser mencionados outros problemas, 
como sintomas depressivos, insegurança, exclusão 
social e, como energia desconstrutora dos lares, o 
rompimento dos compromissos entre casais e, ine-
xoravelmente, entre pais e filhos. Nenhum comando 
infralegal ou supraestatal foi, até agora, suficiente 
para impor honestidade subjetiva.

Considerando essa certeza fática, complexas são as 
interrogações sem definitivas respostas:

É claro. Relacionamentos são investimentos 
como quaisquer outros, mas será que algu-
ma vez lhe ocorreria fazer juras de lealdade às 
ações que acabou de adquirir? Jurar ser fiel 
para sempre, nos bons e maus momentos, na 
riqueza e na pobreza, “até que a morte nos se-
pare”? Nunca olhar para os lados, onde (quem 
sabe?) prêmios maiores podem estar acenan-
do? (BAUMAN, 2004, p. 29).

A alteridade e o entendimento do outro são elemen-
tares condutas que mediatamente contribuem para a 
formatação de política familiar e, em excepcionais si-
tuações, nivelamento público das demandas por abrigo 
e tratamento (por exemplo, nos casos de medidas de 
proteção  - para crianças – e medidas sócio-educativas 
– para adolescentes). A paternidade/maternidade res-
ponsável (merecedora de abordagem, com mais deta-
lhes, noutra sede) inclui as perguntas da citação supra 
e muitas outras. 

Afinal, uma convivência harmoniosa contribui 
para a melhor formação e percepção do humano 
em suas necessidades, sentimentos, afetividades e 
sentidos pessoais, sem mitigar valores e subverter a 
dignidade. 
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2 NORMAS PENAIS E PRINCÍPIOS 
PROTETIVOS

2.1 AS RAZÕES DO ORDENAMENTO

Uma das questões jurídicas hodiernamente mais dis-
cutidas diz respeito a como normatizações nem sempre 
atreladas ao mero conhecimento da lei ingressam no 
pensamento e absorvem os sentimentos dos juristas.

Nos tópicos à frente, pretendemos considerar como 
os padrões diferentes envolvem uma legislação tão espe-
cífica quanto aquela voltada ao ‘nivelamento’ de menores 
(crianças e adolescentes) em desacordo com a lei. 

2.1.1 Normas, regras e princípios

Antes de ingressarmos no foco deste capítulo, cabe 
diferenciar, ainda que sucintamente, os três elementos 
em epígrafe.

NORMAS são parâmetros estabelecidos como fun-
damentais pressupostos ou termos para a conclusão 
de qualquer produção, seja ela legal, materialmente tí-
pica ou instrumentalmente modelada. Podem assumir 
diferentes operações na vida quotidiana, inclusive ex-
cedendo as searas jurisdicionais comuns ao operador 
do direito.

REGRAS são estruturas semânticas de caráter man-
damental, prescritivo, descritivo ou proibitivo capazes 
de gerar, entre locutor e locatário (da mensagem) uma 
relação análoga à construída entre súdito e soberano no 
que concerne à obediência.

PRINCÍPIOS são, mormente os GERAIS DE DIREITO, 
uma particular “doutrina universal e genérica de direito 
decorrente da própria essência da legislação positiva, 
estabelecendo, assim, as opiniões lógicas necessárias 
das normas legislativas.” (SANTOS, 2001, p. 192) Isso 
quer dizer que os princípios não possuem conformação 
meramente ilustrativos, eles não são simples ‘instru-
mentos para ilustração’ dos conteúdos legislados. An-
tes, ocupam as premissas principiológicas verdadeiro 
papel maximizador dos valores socialmente configura-
dos desde interesses clarificados na certificação gené-
rica (doxa ou paradigma) influente e transformadora dos 
ordenamentos positivados que, sozinhos, em sentido 
nenhum, satisfizeram os anseios populares in concreto. 

Infelizmente, muitos teóricos do direito têm, apesar de 
imensos registros capazes de, até certo ponto, diluírem 
a ideia, sustentado que o direito não deve preocupar-se 
com conteúdos normativos morais ou amorais. Típicas 
dessa corrente são as declarações de Herbert Hart:

Assim, quer as leis sejam moralmente boas ou 
más, justas ou injustas, os direitos e os deve-
res requerem atenção como pontos focais nas 
actuações do direito, que se revestem de im-
portância fundamental para os seres humanos, 
e isto independentemente dos méritos morais 
do direito. Por isso, é falso que as afirmações 
de direitos e deveres jurídicos só possam fazer 
sentido no mundo real se houver algum funda-
mento moral para sustentar a afirmação da sua 
existência (HART, 2001, p. 332).

Críticas são merecidas porquanto o posicionamento 
acima colacionado não comporta hipóteses nas quais 
um individuo (ou grupo de indivíduos) age incrustado na 
vulnerabilidade. A tríade – regra-norma-princípio – pos-
sui conotação além do próprio ius cogens, instalando 
nos ordenamentos jurídicos contemporâneos obrigato-
riedade irredutível.

Não basta aos Estados de Direito mero voto majori-
tário para tomada de decisões frias, ainda mais isso se 
confirma quando uma nova geração depende do arbí-
trio razoável de homens e mulheres governantes dota-
dos de energia cinética (se o mundo jurídico o permite) 
sustentável no bojo dos interesses recém-lançados da 
dignidade e das dimensões supra-positivadas do bem-
-estar comum. 

Nesse ‘comum’ incluem-se todos os seres agora 
despojados da atenção, menores em sentido social que 
clamam pelo apoio de autoridades às vezes ressenti-
das e afastadas do caótico meio social. O problema 
vai abrasar muitos flagelos que, por sua vez, perduram 
apesar dos inúmeros “direitos” humanos (CF1988, art. 
5). Nenhuma listagem, todavia, representa a realidade 
dos nocivos perigos e dissabores suportados por jo-
vens figuras desfeitas no ritual de sacrifícios chamado 
sobrevivência.

2.2.2 O Estatuto da Criança e do Adolescente 
em base crítica

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA foi 
composto no propósito de trazer para o centro da so-
ciedade civilizada os menores que praticaram infrações, 
ressocializando-os, por iniciativa de medidas que, aos 
poucos os reintegram ao ambiente familiar, conferindo-
-lhes oportunidade para corrigir sua falha.

Antes do advento do diploma citado, o Código de 
Menores cumpria função similar. Contudo, o antigo sis-
tema não conseguiu atender às reais necessidades dos 
usuários o que, em pleno sistema constitucional do Di-
reito Penal representava risco iminente à sobrevivência 
organizada dos grupos sociais. Na verdade, o mesmo 
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regime que tentava, a qualquer preço, incluir uma juven-
tude revoltada (e reprimida) em seu seio, julgava e con-
denava atos que, hironicamente, seus próprios agentes 
praticavam sem ressalvas ou cerimônias.

Entre os anos 30 e 80, poucas vezes nosso país este-
ve democraticamente organizado. Menos ainda disposto 
estava o elevado escalão político a atender necessidades 
populares. Neste sentido, a característica essencial, im-
plantada pelo legislador no ECA, foi o caráter ressocia-
lizante da norma em si, não apenas dos símbolos tras-
ladados da conduta ao regramento, onde as medidas 
sócio-educativas, substituiriam a aplicação de penalida-
de, excluindo-se a intenção de punir, propriamente dita. 
Não era mais, como outrora fora, objetivo do Poder Le-
gislativo tão-somente contestar e abusar da autoridade 
inerente ao escopo da cognominada ‘Justiça estatal’. 

Assim, temos que a intenção precípua do ECA é tra-
zer a baila o entendimento constitucional de proteção a 
pessoa humana e a dignidade da criança e do adoles-
cente, atribuindo-lhes o caráter de inimputáveis quan-
do da aplicação de penalidades diante do cometimento 
da prática de um ato infracional equiparado a crime. A 
equiparação aqui sucitada revela consignação extremis-
ta por parte dos legisladores de escol.

Na aguda lição dos consentimentos (e assentimentos) 
pessoais exposados, nota-se que a legislação deve ser 
visualizada como parte de um contexto mais sublime, ne-
nhum estatuto reside isolado, concentrado em si como 
Magnum Opus no desvairado exagero napoleônico:

Hoje há uma consciência, pelo menos des-
pertada, de que não se deve cumprir a lei que 
não tem correção. Fica mais difícil exigir dos 
cidadãos que se submetam a normas flagran-
temente absurdas. [...] Decisões de juízes não 
devem ser acolhidas quando pautadas pela in-
fringência aos princípios da objetividade e do 
bem social, embora estribadas na lei (BAPTIS-
TA, 2001, p. 38).

As injunções, ou melhor, desjunções do Direito Pe-
nal do Inimigo refletem-se na crueldade criminógena 
aplicável mesmo aos recém-nascidos. O lesivo caráter 
promocional do delito (aprovado pela CCJ e a ponto de 
ganhar fôlego de Emenda Constitucional tendente a des-
qualificar o art. 228 da Constituição de 1988). 

As tentações beligerantes têm inflado egos sub-ro-
gados e inchado id ab-rogado mais intransigente à me-
dida que regramentos são desobedecidos e esquecem 
o espírito mais benévolo da Lex in mejus:

O texto positivado (Lei Federal nº 8069, de 13 de 
julho de 1990) trata, literalmente, da prática de ativida-

des capazes de reintegrar socialmente crianças e ado-
lescentes em conflito com tipos penais especificados na 
legislação penal principal (CP) e acessória (LCP e leis 
penais especiais).

Muitos são os tipos de violação praticados contra 
direitos fundamentais. Embora não seja aqui o lugar 
para discutir tais questões (para tanto mostra-se re-
comendável o excelente trabalho de Ferreira, [2011], 
mencioná-las não é incoerente. São basicamente de 
três ordens: (a) social – inclui tanto delinquência quanto 
disparidades relativas à distribuição de renda que, sem 
embargo, é assumida como fonte política da afronta 
ao princípio da equidade substancial; (b) cultural – ao 
assumirmos ar discriminatório relativo a gênero, raça, 
etnia, condição física ou outra característica minoritária 
específica da potencial vítima e (c) instrumental – quan-
do não são oferecidas condições mínimas para acesso 
e permanência nos espaços (físicos e virtuais) de exer-
cício cidadão, ou seja, quando são violados os princí-
pios e regras construtores do Estado Social libertário e 
mantenedor do Direito.

Um artigo emblemático do ECA sobrepõe razões de 
mérito, in verbis:

Art. 112. Verificada a prática de ato infracio-
nal, a autoridade competente poderá aplicar ao 
adolescente as seguintes medidas: 
I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semi-liberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, 
I a VI. 
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará 
em conta a sua capacidade de cumpri-la, as 
circunstâncias e a gravidade da infração. 
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, 
será admitida a prestação de trabalho forçado. 
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou 
deficiência mental receberão tratamento indi-
vidual e especializado, em local adequado às 
suas condições (BRASIL, 1990).

Embora nossa classificação seja menos ortodoxa 
que aquela apresentada pela maioria dos órgãos (gover-
namentais e não governamentais) preocupados com a 
problemática situação, o que, em regra, se tem postula-
do é o momento ou faceta instantânea da violência que, 
como evidencia boa parte da doutrina e maciça jurispru-
dência, pode ser física ou carnal, psíquica ou emocional 
direta, espiritual ou emocional indireta e intuito perso-
nae ou abrangente de terceiro absolutamente capaz.
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Mas, retomando o assunto tratado no art. 112 (su-
pra), é digno de cautela encontrar, diante das medidas 
elencadas, rol ampliativo, temos que reconhecer a inter-
nação como a mais dura delas, surgindo, deste modo, 
três argumentos hermenêuticos basilares, que devem 
nortear o intelecto do julgador na hora de serem aque-
las sanções ‘sui generis’ aplicadas, onde três princípios 
compostos seguimentam a aplicação da medida sócio-
-educativa de internação: I) da brevidade; II) da excep-
cionalidade; e III) da condição peculiar da pessoa em de-
senvolvimento. Tudo conspira certeza de acolhimento, 
mas, a realidade antipática não permite tamanha utopia 
sonhada no presente sistema enclausurado do Poder 
Determinante.

3 “LEI E ORDEM” NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO-PENAL BRASILEIRO

3.1 REPRESSÃO SOCIAL E PRESSÃO 
INDIVIDUAL

Caminho fácil seria projetar um último capítulo de-
fendendo (ou atacando) os posicionamentos ‘moderni-
zantes’ que o ‘terror’ social visa aprimorar para impedir 
que invasões (grupais ou sectárias) suplantem os valores 
universalizantes do todo hegemônico. Em diferentes se-
aras, cálculos tem sido feitos a fim de provar como os 
desvios contraculturais geram prejuízo aos bens jurídicos 
e, como mencionamos antes, nenhum enfoque desse 
gênero resiste à prova da certeza. Da mesma forma, a 
mera alusão constitucionalizada – seja ela provisória ou 
não – passa longe de intencionar limpeza etnosocial. “[...] 
o dinamismo juvenil do início inverte-se em repetitivida-
de monótona.” (MAFFESOLI, 2004, p. 30) Quantas vezes 
sente-se o homem assim conforme gracejo da ‘criminali-
dade’ perpetrada pelos ‘trombadinhas favelados’!

Nesse diacrítico tecido firmam-se relativizações 
aparentemente aceitáveis. Do – pedaço de papel – se 
minha existência permanece ameaçada pelo alienígena 
ser que vem do desconhecido mundo excluído? O mal, 
por si só, justapõe o pagamento salarial da lesão. 

A mídia, sempre polifônica, injeta nos seios dos lares 
mensagens elitistas quixotescas invertidas ao passo que 
atribuem torpeza à quele que, violado constantemente, 
inconforma-se e trai a comunidade que esperava eterna 
subserviência. Quem tem tudo a perder, perde-o sem 
pensar como agente por violenta emoção; quem nada 
tem, faz tudo pensando na fuga posterior e no mal ‘fun-
cionalmente’ explicado pelas imperfeições humanas. 

Não é o caso de aceitarmos, pura e inocentemen-

te, os males e as lesões que afligem, mas, precisamos 
encontrar nessas mesmas associações ruins um poder 
maior, a vitória – completa e irredutível – da não-violên-
cia e do neopacifismo. Mas, longe dos refugos idealis-
tas, a escrachada realização (pitoresca) do mal deflui, 
justamente da segregação existente que opôs, frontal-
mente, indivíduo e sua mama geratriz: a mãe social.

Podemos falar, a este respeito, de um barroco 
pós-moderno vivenciado em particular pelas 
novas gerações, mas que aos poucos vai con-
taminando o conjunto das práticas sociais e re-
vivendo a exaltação das origens, a fecundação 
pelo bárbaro. Como escreve Arthur Rimbaud, 
de uma forma "inatual" em sua época, mas 
que encontra em nossos dias sua pertinência: 
"Chegou o tempo dos assassinos". Uma espé-
cie de apocalipse alegre, dos mais serenos, 
derrubando os valores econômicos próprios 
do ‘burguesismo’, o tempo da modernidade, 
socialista ou liberal, que aposta na confiança 
na trindade laica do Progresso, da Razão e do 
Trabalho, Os bárbaros que rondam cotidiana-
mente nossas selvas de pedra não querem 
saber das temáticas da emancipação que ca-
racteriza o judeu-cristianismo em geral e o ide-
al democrático da modernidade em particular. 
Mas, de diferentes maneiras, eles encontram 
o sentido da consolação que, segundo Holder-
lin, pertence a ‘própria tragédia’ (MAFFESOLI, 
2004, p. 52).

Diante de tais concatenações, resta sobressaltada a 
vã ponderação do ‘melhor’ juízo que seria, por natureza 
imperativa, lascivo no sentido sapiencial. A explicação 
para tal fenômeno recorre à novel pandecta racionalista 
que, graças à dignidade da pessoa humana – princípio 
fundamental do Poder Constituinte e, por osmose, da 
Constituição (art. 60, par. 4). Culturas chocantes e ne-
xos causais diversos levam e trazem respostas a per-
guntas que, formuladas uma vez, incitam desavença 
jacobina (ou cesariana).

Mas o contexto da citação acima não deve ser toma-
do à risca nos termos inconscientes de seu autor. Antes, 
cabe uma crítica ‘da crítica’ a ser pensada para o des-
mantelamento dos logaritmos teóricos. Ora, se sofrem 
(principalmente os mais jovens e, quase sempre, me-
nos experientes) da ‘demonização’, isso jamais impediu 
ação dirigida voluntarista. “E não podemos nos impedir 
de observar que a maioria dos conflitos entre bandos de 
jovens tem como objeto a defesa do território.” (MAFFE-
SOLI, 2004, p. 85) Não seriam os meios que justifica-
riam os fins, todavia os fins, por maior cinergia devem 
estar previamente contemplados na media unificada dos 
interesses. Isso, positivamente, não afasta indagações 
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que serão deixadas de parte – por não serem cabíveis 
aqui—e  dirão, com a mesma álea – iactus retis – que 
a subversão não é curada pelo totalitarismo dogmático; 
ela precisa ser compreendida e abandonada ao sabor 
dos avanços planejados e aplicados paulatina e terapeu-
ticamente.

A Lei nº 8.072/90 – só para indicar tipo e antítipo – é 
claro exemplo dos ‘elitismos’ presentes no ordenamen-
to jurídico tupi. Mais insana ainda sua constante apli-
cação e ampliação (vide art. 1, inc. VIII, incluído pela 
Lei nº 12.978 de 2014). Não se está, deixemos claro, a 
defender insignificância para a lei mais gravosa. Antes, 
tecer-se uma crítica faz jus à necessidade de reformas. 
Se temos uma LCP (Lei das Contravenções Penais) 
obsoleta por desmerecer condutas já assimiladas pelo 
clamor social, por outro lado, a hediondez firmada numa 
‘sociologia dos favorecidos’ nunca se coaduna com o 
Estado Democrático de Direito.

Dentro dessa linha de raciocínio, numa socie-
dade como a brasileira, com fortes contrastes 
sociais, onde os miseráveis que constituem 
ponderável parcela da sociedade estão ex-
cluídos do processo de produção e consu-
mo, onde as normas se tornam incapazes de 
exercer influência, numa verdadeira anomia, 
isto está associado, para repetir os termos de 
Dahrendorf, ‘com a incapacidade das socieda-
des em criar lealdade a seus valores básicos’. E 
esta incapacidade, por sua vez, está ligada, de 
um lado, à ausência de liames culturais e, por 
outro, ao fato de que entre nós a cidadania está 
se tornando menos um fator de união do que 
de divisão. Não sendo exagero dizer que ‘estão 
ameaçadas as premissas em si da sociedade 
oficial [...] suas normas, sanções e estruturas 
de autoridade’ (TORON, 1996, p. 135).

Atualmente, mesmo cidadãos em processo de matu-
ração física, psíquica e social correm o risco de serem 
apanhados na mesma rede ‘sociável’ dos protetores 
justiceiros. 

Portanto, as mesmas lições da vida dificultosa pau-
tada pelos cambiantes processos e retrocessos, prola-
tadas como sentenças futuristas no auge dos anos 90 
ampliam fulgor nos albores do século XXI. Adultos e 
não-iniciados recebem similar fixa, são tão ‘maus’ como 
‘moçinhos’ alongando o mítico trunfo da ressocializa-
ção. Revisão de caráter ausente dos subúrbios, afas-
tada das vielas e inacessível ao povo – jovens e idosos 
– carente das básicas necessidades. O mesmo dominus 
insalubre da realidade social (e jurídica) cruenta hostiliza 
intenções já ofuscadas pelo medo da aniquilação. Pior 
ainda, a morte dos valores institucionais ocorre numa 

Cruzada pelo fim do próprio comando promotor dos 
[benfazejos] júbilos coletivos, algo, no mínimo, trágico.

 
3.2 O MAL-ESTAR COMUM E O EGOÍSMO 
PARTICULAR

Negação da polissemia simbólica realística é o na-
tural afastamento das diversas ‘idealizações’ sociais. 
De fato, paradoxos heterogêneos hoje justificam segre-
gação – social extremada e osmótica. Concernente ao 
‘eco silencioso’ do egoísmo, parece sintomático (cienti-
ficamente clínico) quadrante superposto entre perfeição 
(respeito aos códigos) e King of gaps ou, espraiando 
revelia, reinado das falhas (faltas graves). 

O sucesso do místico animus repressivo foca em ra-
zões oponíveis à infantilização social uma utópica equa-
lização holística. Os sujeitos (racionais e modernos) 
encaixam-se no vácuo aparente e aparecem não depen-
dentes do outro. Eu e outro cindem-se paroxisticamente 
e denunciam quaisquer ameaças ao modo ‘correto’ de 
vida. Na lei reconhecem-se e reconhecem culpa nos ‘ex-
ploradores’ (ou seria nos abandonadores?) de cavernas. 
As grutas de hoje são os ambientes privados da classe 
possuidora.

De acordo com movimentos sinalagmáticos, os 
iguais ou, pelo menos, comparáveis, fogem ao temor do 
‘animal humano’ alheio no eXtremo eterno (CANEVACCI, 
2005, pp. 34-36). Todas as civilizações tendem à euge-
nia penalógica na medida em que subdividem o todo (in-
corporado na corporificação [redundante] dos diplomas 
legislados nem sempre sincrronizados mas, em regra, 
apregoados, dogmáticos) em porções megaespeciais. 
O problema aqui não seria convincente se esquecês-
semos a imposição equiparada de verdadeiras penas a 
todos – independente da faixa etária – os envolvidos na 
condenação presuntiva de culpabilidade e lesão ao ‘bem 
jurídico relevante’ muito próximo da própria personali-
dade coisificada.

O mal-estar sentido pelo povo (e os juristas são par-
te dele) acha-se na cripta dos preconceitos e, mormen-
te, da mútua intransigência performática. Entre o antigo 
texto protetivo dos menores ‘infratores’ e a atual expres-
são ‘menores em conflito com a lei’ hermeneuticamente 
contida no Estatuto de 90 existem signos correlatos, ri-
tuais derivados mas, ainda, avanços a serem mantidos. 
Quando aparecem inadmissíveis ‘furos de reportagem’ 
mostrando jovens – biológicos – dispostos à não-ho-
nestidade, o visível resta desfigurado e desafiado pela 
falência do sistema nunca, ao revés, a força dos afetos 
(arcaicos talvez) impregnados na formação do Homo 
explicare. A memória trai, o esquecimento atrai ubi so-
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cietas ibi ius no bojo do limbo infante. Limbus infantus 
– as Fundações ‘CASA’ nossas de cada dia.

A juventude perdida porque está abandonada, lar-
gada à própria má-sorte tem existido como suprassu-
mo do horror simbolizado na metrópole. São regiões 
metropolitanas que acendem logos crimnis brutal nas 
sangrentas vielas. Quem vai ao encontro desse teatro-
-vida encenado no fosso degenerativo marginalizado 
pelo centro elitista. No Brasil, merece crítica cítrica um 
pensamento: “Aquilo que no burguesismo moderno po-
deria ser vivido por trás do “muro da vida privada” torna-
-se assim um elemento do vínculo social” (MAFFESOLI, 
2004, p. 177). Infelizmente, o social apartado do par-
ticular permanece paradigmático, psicodélico quando 
visto um indivíduo-mercadoria complexado (no Direito 
Penal, tanto negligenciando desvalor da ação quanto do 
resultado). No arremate das preocupações ressociali-
zantes, um ranço amargo de desconfiança subsiste.

As razões jamais são fáceis suficientemente. Na 
América, cíclicos cursos histórico-legais vêm e vão. 
Um deles – afrouxamento/enforcamento das sanções 
– mostra sintomas de clara pandemia policialesca. 
Já dissemos (e repetimos sem medo da redundância) 
que operar potestade policial (poder de polícia) conti-
nua sendo ineludível, inseparável da segurança pública. 
Concordemente, lesividade relevante ao patrimônio e, 
sobremaneira, à incolumidade física, hão de ausentar-
-se mediante severas reprimendas aos agentes ‘infiltra-
dos’ do mal intencionar. A dúvida – aqui e no Congres-
so – fica por conta dos posicionamentos defensáveis 
propugnados pela CCJ quando turbulências alienígenas 
trasladam culpa a quem não tem sempre condições para 
“pagar pelos erros de seus antepassados”, os pais. É só 
por isso que a ONU (Organização das Nações Unidas) 
afirma, em seu recentíssimo relatório, ser perigosa ado-
ção das desesperadas reduções da maioridade penal no 
Brasil. Refiro-me ao que, na terça-feira (12/05/2015), 
os meios noticiosos online chamavam de “informação 
bombástica”, a saber, menos de 1% dos adolescentes 
(entre 12 e 18 anos) cometeram ilícitos penais. Mesmo 
a polulação ‘indigesta’ acima da idade juvenil quase não 
comete crimes ou contravenções se tivermos em mente 
o sistema carcerário rotativo – muitas entradas e saídas 
dos mesmos – equivalente ais chamados “abrigos para 
jovens em situação vulnerável ou desobedientes à lei”.        

3.2.1 Direito Penal do Inimigo e desfiguração 
da juventude

A Constituição (art. 227) pensa, utilizando coerente 
mens legislatoris, na família como ápice do desenvolvi-

mento humano. A situação de pessoas em ‘abrigos’ em 
regra mostra flagrante descumprimento das condicio-
nantes funções inerentes à individualização penal.

O menor – inimigo de gente grande – foi sempre pro-
duto do interminável senso mutante das civilizações. É 
a própria sociedade lutando pelo fim da retrógrada esta-
bilidade ferrenha, da cortina de ferro definida. A pessoa 
de idade reduzida (mas consciente), antigamente, não 
separava-se dos indivíduos mais maduros. Existem re-
latos (do século XIX) tratando de “compra e venda de 
lotes” dos trabalhadores-crianças. Depois, com as im-
periais Casas de Correção (Código penal de 1830), nova 
Defesa Social emerge no juízo especializado.

As feições grupais conturbam organismo anômalo 
– contraditio iuris. Pelos símbolos (do senso comum) 
da advertência social imperante apartheid executivo 
movido pela historiografia tem gerenciado tripartição: 
momentos ante, pró e pós-incidente. Conformando 
modelo misto irrompeu (em 1984, com a LEP – Lei de 
Execução Penal) a lógica belicista-administrativa-assis-
tencial pura, pois, apologética ontologia somente (dês)
favorecia unidade legislativa. É óbvio que o atual estágio 
de desenvolvimento axiomático não prevalece ataviado 
perfeitamente. Apesar dessa máxima (‘direitos positi-
vos e negativos questionáveis’) positivamente fixadas 
foram normas viabilizadas pelos antitípicos insights 
ocidentais.

Estatutos instrumentalizaram direitos inalienáveis. 
Corolário do resto é o princípio reitor (estado-liberdade) 
humanístico; categorias jurídicas de cunho inferior me-
tajurídicas plasmaram segregação entre Direito (amorfo) 
e Moral (tradição ilustrada. “É ILÍCITO PROIBIR” – reza 
o neofinalista. Conditio sine qua non é a secularização 
apriorística dialética: conscientização dos paradigmas 
míticos na gênese angular (pedra de toque) chamada 
INTRANSIGÊNCIA PROTOÉTICA JURISDICIONADA (CA-
NEVACCI, 2005).

O acima referido serve à relativa execução modal da 
pena como opressão do comportamento socialmente 
inadmitido. Primeiro, natureza linear, depois, disciplina 
cumprida – eis a indisponibilidade integral dos recursos, 
porque, o advento da Carta de 1988 reina certo grau de 
reconhecida aplicação dogmática da tarefa concretiza-
dora das atitudes emitidas pelo operador a salvo dos 
desvios. Entretanto, efetivação do dever-ser merece 
reforço. Lacunas geram práticas defensáveis porém 
inaceitáveis ao bom-senso. Este paradoxo: instituições 
aclaradas e cenário político ignóbil promove dirigência 
insólita maximizada pelo opróbio (CANEVACCI, 2005, p. 
66). Obstaculizara o mandado (citemos a Lei nº 8.072 
de 1990) dotado do mínimo requisito cidadão. Mais re-
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pulsivo veto hão de sofrer elementos do Poder Público 
que, legitimador das negadas posições pessoais e re-
modelador do ‘caldo’ cultural insculpe “escorço” ímpro-
bo. Destilar zonas (a)riscadas pode incomodar: deve o 
preso votar? Protocolo diverso é sempre provocado.

A característica substitutiva do juiz togado sobrepuja 
autoridade administrativa própria a linha exaustiva juris-
dicional do Direito Penal Adulto. Critério congruente so-
lucionaria conflito com sentença transitada em julgado, 
depois surge ação (interventiva) discricionária devida à 
administração judiciária. Isso não pondera hibridismo 
penitenciário como dizem alguns tolerantes. Incidentes 
sucumbem em virtude de fatos incontroláveis, mas po-
dem modificar toda instauração instrumental imunizada 
aparentemente, ou seja, juridicizada. Nem se argumente 
que sursis (sistema franco-belga), livramento condicio-
nal, graça ou as soluções consensuais estipuladas pelo 
sistema de proteção à criança e ao adolescente (no ECA 
inspirado e tendente a punir rigorosamente, com justa 
razão, em virtude de ação ou inação, pais e guardiães 
– professores, empregadores, mantenedores de insti-
tuições e entidades de acolhimento, conselheiros tutela-
res, etc) isentam de responsabilidade tradicional. 

Autônomo arcabouço é o Direito Penitenciário que 
está obrigado ao conduzir interno administrativo das 
‘instituições totais’. Das medidas provisórias res-
socializadoras mais brandas –instrução corretiva e 
prestação de serviços a terceiros – até algumas mais 
severas – liberdade assistida e recolhimento –, extrair-
-se-á intenção dúplice (art. 20 do ECA) no consenso 
reformador adaptada ao labor e à educação profissio-
nalizante necessária.

Mas a conflagração tutelar viria apenas sob égide 
internacional da antiga Liga das Nações, hodiernamen-
te, braço da ONU responsabiliza-se pelo atendimento à 
carência das crianças e dos adolescentes. A UNESCO 
tem, com frequência matinal, buscado intervir para evi-
tar desvios administrativos ou jurisdicionais vitimizado-
res da população infanto-juvenil.

Tentaram adotar a FUNABEM (Fundação Nacional 
do Bem-Estar do Menor) e, sendo improvável siste-
maticidade do modelo, nasceram FEBEMs (Fundações 
Estaduais do Bem-Estar do Menor). Pesarosamente, 
tanto uma iniciativa quanto outro órgão não atingiram 
as ambições paradísicas impressas no Estatuto (art. 5). 
Não obstante, reforma radical urge e esta deve ganhar 
idoneidade do público extra-muros.

Educação para o trabalho e outros amistosos víncu-
los sociais facilitam reinserção comunitária das pessoas 
em desenvolvimento, tornando-as aptas à convivência 
salutar com outros (art. 71 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente). A formação individual dos nossos filhos 
(ou pupilos) comuns significa revigorar avanços futu-
ristas para vindicação da prudência experimental (art. 
53, parágrafo único C/C art. 76 do ECA), no sentido cor-
relato, políticas (in)formadoras – aprimoradoras – das 
gerações novas devem-ser, juridicamente, unificadas 
pela Trindade Estado-Sujeito-Sociedade.

  
3.3 PREJUÍZO PENAL RELEVANTE E 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 
PENAL TERAPÊUTICO

Sabedores de que a lei foi feita para atender (não 
de modo assistencialista ou paternalista) os anseios 
populares, os modernos jurisconsultos reitores do ius 
puniendi não precisam mais estará arraigados no to-
talitarismo preconcebido das teorias absolutas desde 
interpretação geral subjacente nos corpos jurídicizantes 
sancionadores. Uma nova entidade juvenil – contexto 
globalizante do ser-no-mundo-diferente – emerge como 
Atlantida recuperada todavia mormente ameaçada pelas 
mesmas perdas outrora corruptíveis. 

Nos Balcâs, região europeia beligerante, MILOSEVI-
CH (ex-presidente da Ex-Iugoslávia) massacrou súditos 
por causas nacionalistas totalitárias; no Brasil, supos-
ta democracia participativa, organizações criminosas 
– PCC, Comando Vermelho, dentre outras – recrutam 
servos, aculturando-os ou adestrando-os. Fazem-no 
visando perpetuar o ilícito, manter na marginalidade 
um contingente significativo de pessoas “descartá-
veis”. “Limpar as etnias é sempre, também, limpar as 
identidades” (CANEVACCI, 2005, p. 110). Por isso, é 
gigantesca a desigualdade entre brancos e negros nas 
estatísticas de violência em idade precoce. A “purifica-
ção” já não mais será político-ideológica, assume efeito 
realístico nas gangues de periferia, no narcotráfico das 
megacidades e na negação de tudo isso por detenções 
e proteção aparente das classes superiores.

Sociedade afluente e etnocêntrica – no sentido mais 
raci(on)al do que meramente na(s)cional – que precisa 
sentar no banco dos réus a fim de mensurar danos e 
reparar prejuízos devidos à miscigenação criminógena 
(caldeirão delinquente) facilitada embebida na ganância 
do id + sensus.

Para as intenções deste trabalho, duas ‘aleatórias’ 
escolhas viriam a aprimorar listagem muito grande de 
alternativas. 

Primeiro, é necessário firmar Centros Sociais de 
Convívio Intergrupal comprometidos com tarefas lúdi-
cas e sérias, próprias ao equilíbrio pessoal das crianças 
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e jovens ‘desviados’ pelo sistema. Modelos dessa ini-
ciativa são comuns em algumas regiões, áreas zone-
adas por Conselhos Tutelares e banhadas pelas ONGs 
voltadas à educação, ao lazer quase sempre eternamen-
te esquecido.

Em segundo lugar, o “trágico” vem associado ao 
modelo signatário da mesmice estamental (WEBER) 
guarnecida no realismo heterotópico consequencial. 
Como se nada pudesse mudar, confundem-nos, já na 
tenra infância, para não ficarmos “muito revoltados”. O 
retorno tímido das antigas – antiquíssimas mas, nem 
por isso, ‘caretas’ – tradições lamentáveis e tribais cla-
rifica, além-temor, ato preciso da expressão no retorno 
do espírito humano ao arché primeiro, à essencial ma-
ther libertadora dos instintos refreados nas passadas 
épocas mais reivindicados pelos futuros pais. 

Enfim, o importante é aprender a fazer dos temerá-
rios sulcos civilizatórios aberturas ao avanço prudente. 
Não cair num extremo ou noutro, antes, utilizar inau-
guradas ferramentas “extraterrestres” para propósitos 
nobres limitará o horror do desconhecido, convertendo 
más certezas em criativos motivos continuados, inter-
rogadores da instabilidade curiosa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A finalidade deste trabalho foi atingida, apresentou-
-se um estudo preliminar acerca das dificuldades de 
ressocialização de crianças e adolescentes, principal-
mente, praticantes dos chamados atos infracionais 
porquanto pudemos, partindo do exame reflexivo e de 
visitas a uma instituição que tenta, com investimentos 

oriundos do poder público, orientar esse conjunto popu-
lacional, constatar raios de esperança para quem antes 
não possuía orientação adequada. 

Foi essencial apontar fundamentos teóricos a par-
tir de autores que analisam (criticam) o tema, reco-
nhecendo as individualizações do processo executório 
das “medidas” terapêuticas implementadas através do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constitui-
ção Federal vigente, o que, sem embargo, facilitou a 
comprovação de que marginalidade dos adolescentes 
infratores é decorrente do processo excludente do qual 
todos são vitimados direta ou indiretamente. 

A garantia indelével que crianças e adolescentes 
têm assegurada pela Constituição precisa ser aplicada 
na sua dimensão plena de considerar que as políticas 
sociais não devem ser discriminatórias negativas, cri-
minófilas, como são atualmente na pratica forense. Para 
que isso possa acontecer é urgente não só vontade, 
mas também ação transformadora. 

Visando efetivar a construção do elevado ideal, que 
se dá num terreno de beligerância (des)organizada e 
de interesses contrastantes, é de suma relevância que 
profissionais tais como: assistentes sociais, conse-
lheiros tutelares, psicólogos, professores, orientado-
res educacionais entre outros, tentem estar concen-
trados e empenhados com sua função interdisciplinar, 
possibilitando bom êxito no âmbito de planejamento e 
coordenação de novas atividades. Priorizar para que 
ações em que as famílias não fiquem apenas como 
núcleos insólitos, mas que elas participem dessa 
construção significa tornar a sociedade integrada seio 
formador dos instintos cidadãos.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, José Cláudio. Proposições: direito em interdisciplinaridade. João Pessoa: A União, 2001.

BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.

BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988 
com as alterações adotadas pelas emendas constitucionais nº 1/92 a 70/2012 e pelas emendas de revisão constitucio-
nal nº 1 a 6/94. Brasília: Senado Federal, 2012.

CANEVACCI, Massimo. Culturas Extremas: mutações juvenis nos corpos das metrópoles. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da reação social. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983.

CHRISTMANN, Marlene Lourdes. Responsabilidade civil dos pais por atos ilícitos praticados pelos filhos menores 
com o advento do código civil de 2002. 67 f. Monografia (Bacharelado em Direito) – Centro Universitário Ritter dos 
Reis, Canoas, 2009.



Revista Juris Rationis, Ano 10, n.1, p. 34-47, out.2016/mar.2017  ISSN 2237-4469

47

juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DO DIREITO

DIAS, Aline Fávaro. A escola e o adolescente em conflito com a lei: uma investigação das práticas escolares. 56 f. 
Monografia (Bacharelado em Psicologia) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2005.

DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

FERREIRA, Gina Helioneide Bastos. Violência doméstica infantil – marcas que ficam! 47 f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Especialização em Direito Penal e Criminologia) – Universidade Regional do Cariri, Iguatu, 2011.

GONDIM, Reno Feitosa. Epistemologia quântica e direito penal: fundamentos para uma teoria da imputação objetiva 
do direito penal. Curitiba: Juruá, 2005.

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. volume VI – direito de família. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

HART, H. L. A. O conceito de direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,  2001. 

JAKOBS, Günter; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito penal do inimigo: noções e críticas. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007.

LOMBROSO, Cesare. O homem delinquente. 1. reimp. São Paulo: Ícone, 2010.

MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de massa. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1998.

______. O instante eterno: o retorno do trágico nas sociedades pós-modernas. São Paulo: Zouk, 2003.

______. A parte do diabo: resumo da subversão pós-moderna. Rio de Janeiro: Record, 2004.

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010.

SANTOS, Washington dos. Dicionário jurídico. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.

TORON, Alberto Zacharias. Crimes hediondos: o mito da repressão social. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

48

Revista Juris Rationis, Ano 10, n.1, p. 48-62, out.2016/mar.2017  ISSN 2237-4469

PANORAMA ATUAL BRASILEIRO DO TRABALHO 
EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À ESCRAVO E SUAS 
FORMAS DE ENFRENTAMENTO
ALESSANDRA SILVA DE OLIVEIRA MARTINS
Mestre em Psicologia. Especialista em Gestão de RH e da Informação e em MBA em 
Gestão Empresarial. Professora da Universidade Potiguar. 
E-mail: alessandrasoliveira@gmail.com

Envio em: Março de 2017
Aceite em: Maio de 2017

Resumo
O presente artigo descreve o Panorama Atual do Trabalho em Condições Análogas à Escravo e suas formas 
de enfrentamento, seja no plano internacional, seja no plano nacional, seus antecedentes e condicionantes, 
demonstra ainda, as influências teóricas e jusrisfilosóficas quanto aos marcos que perpassam os Direitos Humanos 
e seus rebatimentos na dignidade da pessoa humana e na condição de trabalhador, aponta também a situação 
brasileira e a atuação de diferentes atores e instituições. Segundo a OIT, 12,3 milhões de pessoas no mundo 
sofrem as penas do trabalho forçado. Apenas no Brasil, conforme os dados da CPT, 25 mil, anualmente, são 
submetidas ao trabalho escravo. As regiões brasileiras de maior incidência do trabalho escravo no meio rural e as 
de onde partem as suas vítimas são afetadas por diferentes problemas de ordem histórica, política e econômica. 
As conclusões são parciais uma vez que, a matéria é complexa e polêmica, embora as instituições e a diversidade 
de atores envolvidos já inseriram em sua agenda programática tais parâmetros e tem-se buscado cada vez mais a 
efetivação dos instrumentos de proteção, combate e erradicação do trabalho em condições análogas à escravo.

Palavras – chave: Direitos humanos. Dignidade da pessoa humana. Trabalho em condições análogas à escravo. 

CURRENT BRAZILIAN OVERVIEW OF WORK IN SIMILAR CONDITIONS TO SLAVERY AND ITS 
WAYS OF FACING

Abstract
This article describes the present overview of work in conditions akin to slave and ways of coping, 
either at the international level, either at national level, their background and conditions, shows also 
the theoretical and jusophilosophical influences as the landmarks that pervade Human Rights and their 
repercussions on the dignity of the human person and the worker's condition, also points the Brazilian 
situation and the role of different actors and institutions. According to the ILO, 12.3 million people 
worldwide suffer the pains of forced labor. Only in Brazil, according to the CPT data, 25,000 annually are 
subjected to slave labor. Brazilian regions with the highest incidence of slave labor in rural areas and from 
where their victims are affected by different problems of historical, political and economic. The findings 
are partial since the matter is complex and controversial, although the institutions and the diversity of 
actors involved have already entered in their agendas these parameters and has increasingly sought the 
enforcement of protective instruments, combat and eradication work in conditions akin to slavery.

Keywords: Human rights. Human dignity. Work in conditions akin to slavery.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo objetiva descrever o Panorama  
Atual do Trabalho em Condições Análogas à Escravo e 
suas formas de enfrentamento na contemporaneidade 
brasileira, buscando um entendimento seja no plano in-
ternacional, seja no plano nacional, seus antecedentes e 
condicionantes,   visa ainda, demonstrar as influências 
teórico e jusrisfilosóficas quanto aos marcos que per-
passam os Direitos Humanos e seu assento na dignida-
de da pessoa humana, seus rebatimentos na condição 
de trabalhador, por fim, apontar os marcos legais,  ca-
racterização brasileira, a atuação de diferentes atores 
e instituições e em alguma medida ser propositivo na 
indicação de algumas recomendações.

O século XX em especial as décadas pós I e II Guerra 
Mundial representou avanços quanto à reflexão da hu-
manidade e suas condições de degradação, exploração 
e desumanidade, bem como, apontou para a necessá-
ria construção de marcos e parâmetros mundiais, os 
quais resultaram em inúmeros tratados, convenções e 
declarações em especial a Declaração Universa dos Di-
reitos Humanos em 1948 e subsequentemente, as Con-
venções Internacionais da OIT de nomes 29 e 105.  Em 
1958 acerca da eliminação do trabalho forçado. 

O desafio não só humanitário, mas no campo do 
Trabalho se mostra enorme, desafiante, complexo, con-
trovertido e polêmico, longe de uma solução final, pois 
traz em seu bojo inúmeros determinantes, sejam eles: 
de ordem econômica, de ordem histórica, social e cul-
tural e jurídica.

Ainda se presencia contemporaneamente inúmeras 
impunidades e atrocidades, o trabalhador em sua ne-
cessidade de subsistir e sobreviver se submete a situ-
ações de trabalho análogo à escravo, sobretudo, o tra-
balhador rural que migra para regiões do país distante 
de sua família, sem escolaridade e tampouco conheci-
mento de seus direitos. Do outro lado, empregadores 
inescrupulosos que se utilizam da pouca fiscalização, da 
condição desfavorável e das inúmeras vantagens de um 
trabalho não decente.

Por tais razões, o presente artigo demonstra a atu-
alidade do tema, a dura realidade brasileira e a neces-
sidade de dar voz a tantos trabalhadores na condição 
análoga à escravo seja no campo teórico-científico, seja 
no campo da ação através de atores e instituições en-
volvidas e comprometidas com sua erradicação.

Dessa forma, o estudo encontra-se divido nos se-
guintes tópicos: Antecedentes históricos e contemporâ-
neos e seus determinantes, Direitos humanos, dignida-
de da pessoa humana e reconhecimento da condição de 

trabalho análogo à escravo, Marcos legais de combate 
à condição de trabalho análogo à escravo, panorama 
brasileiro do trabalho em condição análogo à escravo 
na esfera rural, - respostas institucionais, Formas de 
enfrentamento e diversidade de atores, Conclusões e 
Recomendações.

2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
E CONTEMPORÂNEOS E SEUS 
DETERMINANTES

Sabe-se que data desde a pré Antiguidade o uso do 
trabalho escravo e contemporaneamente denomina-
do de trabalho análogo à escravo, já que a sociedade 
evolui quanto aos seus dispositivos legais no comba-
te a tal realidade, existindo tal realidade, no  Egito,  na 
Grécia antiga, na Roma antiga, na Europa medieval e 
nas Américas, na Ásia, mais fortemente nas Américas 
e África, com os processos de colonização e venda de 
mão de obra escrava, atingindo assim, o Brasil cujos 
povos primitivos foram vítimas de inúmeras atrocidades 
(açoites, castigo, genocídios e penas desumanas, entre 
outros) capitaneado pelas potências à época inglesas, 
holandesas, francesas, espanholas e no caso brasileiro, 
a portuguesa.

Há inúmeros relatos dessa época no país quanto da 
chegada dos colonizadores inicialmente com a tentativa 
de cristianização do povo indígena e posteriormente, à 
vinda dos negros D́ Africa para o trabalho nas lavouras 
de cana de açúcar, engenhos e tantas outras atividades 
subalternas. Neste contexto, surgem algumas poucas 
iniciativas quanto ao combate, a que se destacar, 

Em 1850, através da Lei nº 58 4 o Ministro da 
Justiça Eusébio de Queirós proibiu definitiva-
mente o tráfico de escravos para o Brasil. Em 
28 de setembro de 1871 foi aprovada a Lei do 
Ventre Livre que concedeu liberdade aos filhos 
de escravos nascidos a partir daquela data. Já 
no ano de 1885 foi promulgada a lei dos Sexa-
genários que concedeu liberdade aos escravos 
com mais de 60 anos de idade. Por fim, no fi-
nal do século XIX em 13 de maio de 1888 foi 
promulgada pela Princesa Isabel a Lei Áurea 
que aboliu oficialmente a escravidão do Brasil 
(MATOS, 2012).

Tal realidade, estava perpassada por movimentos 
civilizatórios mundiais, e que por isso, não se susten-
tariam por muito mais tempo, sobretudo, influenciados 
pelo advento das ideias renascentistas, iluministas e 
modernas com o nascimento da ciência moderna, ne-
cessidades de expansão das demandas capitalistas 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

50

Revista Juris Rationis, Ano 10, n.1, p. 48-62, out.2016/mar.2017  ISSN 2237-4469

em busca de novos mercados, ascensão da burguesia, 
consolidação dos Estados-Nação,   ideais liberais e ilu-
ministas que passam a acenar pela necessidade de “fu-
turos consumidores” insurgidos no seio da Revolução 
Francesa - Locke, Rousseau, Maquiavel, Descartes  e 
tantos outros-  e além disso, a construção do sujeito li-
vre, autônomo e detentor da propriedade privada (Adam 
Smith), o que o historiador Eric Hobsbawn denominou 
como uma Era das Revoluções (2010).

Decerto que, alguns dispositivos legais e sociais vão 
sendo instaurados nessa nova realidade, muito embora, 
com o advento da Revolução Industrial, dada na Ingla-
terra do século XVIII a exploração passa a se acentuar, 
não mais com o trabalhador “escravizado”, mas um tra-
balhador livre “assujeitado” nas palavras de Marx e En-
gels (2003). À época tais denúncias sociais, juntamente, 
com a presença caritativa da Igreja Católica propiciou a 
edição de alguns dispositivos mínimos, sejam eles: as 
Encíclicas Papais, a Rerum Novarum, que enseja um a 
ideia de justiça social e direito do trabalhador, o próprio 
Direito do Trabalho que passa a ser minimamente esbo-
çado, dentre outros. 

Contemporaneamente,  Kevin Bales (2001 apud 
SAKAMOTO, 2006) diz que  a escravidão moderna é 
muito mais vantajosa se comparada à antiga escravidão 
uma vez que, seu custo de aquisição é baixo, pois não 
há compra de mão de obra “escrava”, hoje não há mais 
escassez porque não se depende mais do tráfico negrei-
ro, o contingente é arrematado pelo “gato”1, as diferen-
ças étnicas são irrelevantes e a manutenção da ordem 
se dá pelos mesmos instrumentos: ameaças, violência, 
psicológica, coerção , física, punições exemplares e até 
assassinatos.

Diante de tal realidade, presencia-se inúmeros desa-
fios entre as demandas da sociedade em prol de um Es-
tado Social versus a demanda do capital por um Estado 
mais regulador, agora nos moldes neoliberais, datando 
do início do século XX um avanço deste primeiro com 
a edição de dispositivos protetivos em meio à fortes 
pressões e movimentos sociais engendrados no con-
texto das grandes duas Guerras Mundiais, fortalecendo 
assim, o chamado constitucionalismo social, incluindo 
os direitos fundamentais nas Constituições dos países. 
Observa-se a contribuição com o Tratado de Versalhes 
destacando em seu art  467  inciso 1º que o trabalho não 

pode ser encarado como mercadoria, ademais formali-
zou a criação da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), destinando-se à proteção do trabalho no plano 
internacional em 1948 foi proclamada pela Assembleia 
Geral da Nações Unidas a Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos.

Em que pese, a temática é polêmica, controversa e 
ainda longe de se chegar à uma solução final, pois seus 
determinantes são vários: seja de ordem econômica 
e de concentração fundiária, seja de ordem histórica, 
social e cultural e juridicamente a falta de conhecimen-
to quanto aos direitos, bem como, existência ainda de 
grandes impunidades (COSTA, 2010).

3 DIREITOS HUMANOS, DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA E RECONHECIMENTO 
DA CONDIÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO 
À ESCRAVO

É nos marcos do movimento internacional em prol 
dos Direitos Humanos que se condensa ainda mais, a 
luta pela dignidade da pessoa humana contra qualquer 
tipo de exploração, sobretudo, em condições conhe-
cidas contemporaneamente como trabalho análogo à 
escravo. Grandes pensadores contribuíram para o con-
ceito e denúncia quanto a qualquer violação à condição 
humana e sua degradação, tais como, Hannah Arent, os 
existencialistas Heidegger, Sartre, Kierkegaard, Nietzs-
che e a o próprio Kant quanto parte da máxima de que a 
pessoa é sempre um fim e não um meio.  

Nesse cenário, consolida-se a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948, anteriormente já citada, 
a qual enuncia em seu artigo 1° “Todos os homens nas-
cem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 
de razão e consciência e devem agir em relação uns aos 
outros com espírito de fraternidade”.

Inúmeras são as construções teóricas em torno do 
instituto “dignidade da pessoa humana, visualiza-se as 
citados por Brito Filho (201-):

Konder assevera que o  fundamento dos Di-
reitos do Homem não é senão que o próprio 
homem, considerado em sua dignidade subs-
tancial de pessoa.

1 Segundo Almeida (2008) a figura do gato tem por função principal arrebanhar trabalhadores, pelo aliciamento em diferentes regiões do país, para 
os transformarem em futuros escravos. Por serem habilidosos, oferecem altos salário, muitas vezes com adiantamento em dinheiro para a família do 
trabalhador e passam a ideia de passivos e benevolentes, são conhecidos também como atravessadores. ALMEIDA,A.A. Vidas em Transe: Trabalho 
Escravo e Direitos Humanos no Brasil Contemporâneo.  Olhares e Trilhas: Uberlândia, Ano IX. N. 9. p 105-111, 2008
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Comparato  um ser cujo valor ético é superior 
a todos os demais no mundo, que impõe para 
si um mínimo de direitos. Natural, então, que a 
dignidade seja considerada o fundamento base. 

Sarlet, para quem dignidade é ‘a qualidade in-
trínseca e distintiva de cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e conside-
ração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de 
direitos e deveres fundamentais que asse-
gurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existen-
ciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e 
co-responsável nos destinos da própria exis-
tência e da vida em comunhão com os demais 
seres humanos’.

 
 É nesse bojo, portanto, que se dá o reconhecimento 

no campo do trabalho das condições que afrontam à dig-
nidade da pessoa humana e suas condições aviltantes. 
Não obstante, caracterizá-lo e defini-lo ainda paira na tri-
logia sugerida por Melo e Lorentz (2011) ora denominado 
trabalho degradante, ora desumano, ora forçado.

Na tentativa de esclarecer tal questão, a própria Or-
ganização Internacional do Trabalho demonstra diferen-
ças entre o trabalho degradante e escravo em que “Toda 
a forma de trabalho escravo é trabalho degradante, mas 
o recíproco nem sempre é verdadeiro. O que diferencia 
um conceito do outro, é a liberdade” (2011).

Presencia-se  em outros inúmeros dispositivos da 
OIT esta busca por melhor caracterizar estas diferenças 
citados por Melo e Lorentz (2011) a saber: 

 
As Convenções Internacionais da OIT, rati-
ficadas pelo Brasil, de números 29 e 105. A 
Convenção Internacional da OIT n. 2926, com 
vigência nacional em 25 de abril de 1958, usa 
como sinônimos as expressões “trabalho for-
çado ou obrigatório”. 

A Convenção Internacional da OIT de n. 10527, 
com vigência nacional em 18 de jun. de 1966, 
também usa a expressão “trabalho forçado”. 
Há também a Convenção Suplementar das Na-
ções Unidas sobre a  Abolição da Escravidão, 
Tráfico de Escravos e Instituições e Práticas 
Semelhantes à Escravidão  de 1965, ratificada 
em 1966 pelo Brasil. 

O trabalho forçado ou obrigatório é definido 
pela Convenção Internacional n. 29, no art. 2º: 
Para os fins da presente Convenção, a expres-
são “trabalho forçado ou obrigatório” designa-
rá todo trabalho ou serviço exigido de um indi-
víduo sob ameaça e o art. 11 desta Convenção, 

que proíbem qualquer trabalho forçado para 
menores de idade, ainda que, nas hipóteses do 
art. 2º, letra “c”, fazendo vislumbrar um para-
doxo entre a Convenção n. 29 da OIT, vigente 
no Brasil em 25.04.58.

Para tais autores o gênero “empregados reduzidos à 
condição análoga à de escravo”, estariam não só o tra-
balho forçado, em condições degradantes, mas também 
o trabalho desumano, em que:

O trabalho forçado ocorre quando há redução 
ou impedimento do direito de ir e vir (liberda-
de), motivado ou não por dívidas trabalhistas, 
por qualquer meio de coação física, moral, 
psicológica, etc., aplicando-se ao mesmo as 
definições das Convenções Internacionais já 
citadas.

Sendo o  trabalho em condições degradantes 
é o feito em péssimas condições de remu-
neração e de trabalho, bem como de uso de 
técnicas de punições humilhantes (mobbing 
ou assédio moral) para empregados que não 
conseguem atingir metas de vendas, tais como 
homens terem de se vestir de mulher, etc.), o 
que também inclui o sweeting system, jorna-
das tão longas (acima do permissivo legal) que 
exaurem o empregado embrutecendo a alma e 
fragilizando o corpo. Na espécie deveriam ser 
aplicadas a ele as regras dos arts. 149 do CP 
c/c art. 8º CLT38, aliadas aos princípios traba-
lhistas, notadamente da proteção e dignidade 
da pessoa humana.

E por último, o trabalho desumano (catego-
rização proposta por este artigo) é aquele 
prestado em condições de exposição física 
ou moral além do que seria possível para um 
ser humano suportar (inciso III do art. 5º da 
CF/88: “ninguém será submetido à tortura nem 
a tratamento desumano ou degradante”. N.N), 
assim as empresas de telemarketing que exi-
gem que o empregado use o banheiro apenas 
de 5 (cinco) a 10 (dez) minutos ao dia (cha-
mada de “pausa-banheiro”), as empresas que 
concedem apenas esse intervalo ao dia para 
beber água, etc. estão incorrendo nessa práti-
ca que, apesar de ser vedada pelas normas de 
meio ambiente laboral, porque a exacerbação 
da exposição física (e também moral) e exa-
cerbação da agressão à saúde (física e moral), 
faz com que a prática se insira no conceito ora 
proposto. Também se aplica ao mesmo a regra 
do art. 149 do CP c/c art. 8º da CLT, aliada aos 
princípios trabalhistas notadamente da prote-
ção e dignidade da pessoa humana

No caso específico brasileiro a dignidade da pes-
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soa humana foi erigida como fundamento da República 
brasileira e, ao lado da fundamentalidade do valor do 
trabalho, figura como elemento norteador para a norma-
tização das relações entre cidadãos e o Estado, espe-
cialmente na esfera dos direitos sociais. 

Estabelece-se, assim, o direito fundamental ao traba-
lho digno, que é a antítese do trabalho escravo. A esfera 
de proteção a esse direito leva a situá-lo entre os direi-
tos sociais fundamentais, dos quais se extrai a Teoria do 
Direito ao Trabalho Mínimo. Segundo essa teoria, uma 
vez que os direitos são caracterizados como garantias 
mínimas, não podem ser violados ou pressionados por 
interesses econômicos ou neoliberais, estando protegi-
dos de eventuais tentativas de flexibilização, impondo-
-se um consenso inclusive de caráter transnacional.

Em última instância, assevera Flavia Piovesan (2010) 
que os direitos sociais -  na qualidade de direitos cons-
titucionais fundamentais –, são direitos irredutíveis e 
intangíveis, sendo providos da garantia da suprema rigi-
dez, o que torna inconstitucional qualquer ato que tenda 
restringi-los ou aboli-los e sendo, portanto, o trabalho 
um direito social não há como retroceder. 

4 MARCOS LEGAIS DE COMBATE À 
CONDIÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO À 
ESCRAVO

No plano internacional, diversos são os marcos, 
conforme já citado, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e inúmeros dispositivos que foram sendo ab-
sorvidos pelos países através de acordos internacionais 
e reconhecimento dos inúmeros tratados. Em seu artigo 
4º está demonstrado que “Ninguém será mantido em 
escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de es-
cravos serão proibidos em todas as suas formas”.

Em decorrência, portanto, de tal enunciado estabele-
ceu-se o trabalho decente como um direito fundamental 
do homem, daí se extrai em seu art 23º da DUDH:

1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à 
livre escolha de emprego, a condições justas 
e favoráveis de trabalho e à proteção contra o 
desemprego.

2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, 
tem direito a igual remuneração por igual tra-
balho.

3. Todo ser humano que trabalha tem direito a 
uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 
assegure, assim como à sua família, uma exis-
tência compatível com a dignidade humana e 
a que se acrescentarão, se necessário, outros 

meios de proteção social.

4. Todo ser humano tem direito a organizar sin-
dicatos e a neles ingressar para proteção de 
seus interesses.

Há ainda, o Pacto Internacional dos Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais firmado na XXI Assembleia 
Geral Conferência das Nações Unidas de 1966, em es-
pecífico, seus artigos 6 e 7:

ARTIGO 6º

1. Os Estados Partes do presente Pacto reco-
nhecem o direito ao trabalho, que compreende 
o direito de toda pessoa de ter a possibilidade 
de ganhar a vida mediante um trabalho livre-
mente escolhido ou aceito, e tomarão medidas 
apropriadas para salvaguardar esse direito.
2. As medidas que cada Estado Parte do pre-
sente Pacto tomará a fim de assegurar o pleno 
exercício desse direito deverão incluir a orien-
tação e a formação técnica e profissional, a 
elaboração de programas, normas e técnicas 
apropriadas para assegurar um desenvolvi-
mento econômico, social e cultural constante e 
o pleno emprego produtivo em condições que 
salvaguardem aos indivíduos o gozo das liber-
dades políticas e econômicas fundamentais.

    ARTIGO 7º

    Os Estados Partes do presente Pacto reco-
nhecem o direito de toda pessoa de gozar de 
condições de trabalho justas e favoráveis, que 
assegurem especialmente:

a) Uma remuneração que proporcione, no míni-
mo, a todos os trabalhadores:
i) Um salário eqüitativo e uma remuneração 
igual por um trabalho de igual valor, sem qual-
quer distinção; em particular, as mulheres 
deverão ter a garantia de condições de traba-
lho não inferiores às dos homens e perceber 
a mesma remuneração que eles por trabalho 
igual;
ii) Uma existência decente para eles e suas fa-
mílias, em conformidade com as disposições 
do presente Pacto;

b) A segurança e a higiene no trabalho;

c) Igual oportunidade para todos de serem pro-
movidos, em seu Trabalho, à categoria superior 
que lhes corresponda, sem outras considera-
ções que as de tempo de trabalho e capacidade;

d) O descanso, o lazer, a limitação razoável das 
horas de trabalho e férias periódicas remune-
radas, assim como a remuneração dos feridos.
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Destacam-se também, Convenções Regionais a 
exemplo da Convenção Europeia, Americana, Africana 
e dos povos, as quais tutelam os direitos humanos, res-
peito à dignidade, condições adequadas de trabalho e 
coibição de qualquer forma de escravidão ou servidão.

Em particular, as convenções da OIT com inúmeras 
previsões legais a todas as nações membros.

Em 1930, a Convenção nº 29 da OIT, tratou sobre a 
abolição do trabalho forçado: 

   [...]

Art. 2 — 1. Para os fins da presente conven-
ção, a expressão ‘trabalho forçado ou obriga-
tório’ designará todo trabalho ou serviço exi-
gido de um indivíduo sob ameaça de qualquer 
penalidade e para o qual ele não se ofereceu de 
espontânea vontade.
 
2. Entretanto, a expressão ‘trabalho forçado ou 
obrigatório’ não compreenderá, para os fins da 
presente convenção:
 
a) qualquer trabalho ou serviço exigido em vir-
tude das leis sobre o serviço militar obrigatório 
e que só compreenda trabalhos de caráter pu-
ramente militar;
 b) qualquer trabalho ou serviço que faça parte 
das obrigações cívicas normais dos cidadãos 
de um país plenamente autônomo;
 c) qualquer trabalho ou serviço exigido de um 
indivíduo como conseqüência de condenação 
pronunciada por decisão judiciária, contanto 
que esse trabalho ou serviço seja executado 
sob a fiscalização e o controle das autoridades 
públicas e que dito indivíduo não seja posto 
à disposição de particulares, companhias ou 
pessoas privadas;
 d) qualquer trabalho ou serviço exigido nos 
casos de força maior, isto é, em caso de guer-
ra, de sinistro ou ameaças de sinistro, tais 
como incêndios, inundações, fome, tremores 
de terra, epidemias, e epizootias, invasões de 
animais, de insetos ou de parasitas vegetais 
daninhos e em geral todas as circunstâncias 
que ponham em perigo a vida ou as condições 
normais de existência de toda ou de parte da 
população;
 e) pequenos trabalhos de uma comunidade, 
isto é, trabalhos executados no interesse direto 
da coletividade pelos membros desta, traba-
lhos que, como tais, podem ser considerados 
obrigações cívicas normais dos membros da 
coletividade, contanto, que a própria popula-
ção ou seus representantes diretos tenham o 
direito de se pronunciar sobre a necessidade 
desse trabalho.
 
Art. 3 — Para os fins da presente convenção, o 

termo ‘autoridades competentes’ designará as 
autoridades metropolitanas ou as autoridades 
centrais superiores do território interessado.
 
Art. 4 — 1. As autoridades competentes não 
deverão impor ou deixar de impor o trabalho 
forçado ou obrigatório em proveito de particu-
lares, de companhias, ou de pessoas jurídicas 
de direito privado.

[...].

A Convenção de nº 105 sobre Abolição do Trabalho 
Forçado (OIT)  de 1957 preconiza em seu art. 1º:

Qualquer membro da Organização Internacio-
nal do Trabalho que ratifique a presente con-
venção se compromete a suprimir o trabalho 
forçado ou obrigatório, e a não recorrer ao 
mesmo sob forma alguma:
a) como medida de coerção, ou de educação 
política ou como sanção dirigida a pessoas 
que tenham ou exprimam certas opiniões po-
líticas, ou manifestem sua oposição ideológica 
à ordem política, social ou econômica estabe-
lecida;
b) como método de mobilização e de utilização 
da mão-de-obra para fins de
desenvolvimento econômico;
c) como medida de disciplina de trabalho;
d) como punição por participação em greves;
e) como medida de discriminação racial, so-
cial, nacional ou religiosa.

A  Convenção Suplementar das Nações Unidas sobre 
a Abolição da Escravidão, Tráfico de Escravos e Institui-
ções e Práticas Semelhantes à Escravidão de 1965, que 
prevê em seu art. 1º:

Cada um dos Estados Membros à presente 
Convenção tomará todas as medidas, legis-
lativas e de outra natureza, que sejam viáveis 
e necessárias, para obter progressivamente 
e logo que possível a abolição completa ou o 
abandono das instituições e práticas seguin-
tes, onde quer ainda subsistam, enquadrem-se 
ou não na definição de escravidão assinada em 
Genebra, em 25 de setembro de 1926:
§1. A servidão por dívidas, isto é, o estado ou a 
condição resultante do fato de que um devedor 
se haja comprometido a fornecer, em garantia 
de uma dívida, seus serviços pessoais ou os 
de alguém sobre o qual tenha autoridade, se o 
valor desses serviços não for eqüitativamente 
avaliado no ato da liquidação da dívida ou se a 
duração desses serviços não for limitada nem 
sua natureza definida.
§2. A servidão, isto é, a condição de qualquer 
um que seja obrigado pela lei, pelo costume ou 
por um acordo, a viver e trabalhar numa terra 



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

54

Revista Juris Rationis, Ano 10, n.1, p. 48-62, out.2016/mar.2017  ISSN 2237-4469

pertencente a outra pessoa e a fornecer a essa 
outra pessoa, contra remuneração ou gratui-
tamente, determinados serviços, sem poder 
mudar sua condição.
§3. Toda instituição ou prática em virtude da 
qual:
§4. Uma mulher é, sem que tenha o direito de 
recusa, prometida ou dada em casamento, 
mediante remuneração em dinheiro ou espécie 
entregue a seus pais, tutor, família ou a qual-
quer outra pessoa ou grupo de pessoas.
§5. O marido de uma mulher, a família ou clã 
deste têm o direito de cedê-la a um terceiro, a 
título oneroso ou não.
§6. A mulher pode, por morte do marido, ser 
transmitida por sucessão a outra pessoa.
§7. Toda instituição ou prática em virtude da 
qual uma criança ou um adolescente de menos 
de dezoito anos é entregue, quer por seus pais 
ou um deles, quer por seu tutor, a um terceiro, 
mediante remuneração ou sem ela, com o fim 
da exploração da pessoa ou do trabalho da re-
ferida criança ou adolescentes.

Há outras Convenções da OIT  nos marcos regula-
tórios dos Direitos Humanos que se soma às previsões 
já postas, os quais se complementam e se destinam 
à defesa dos interesses difusos  e de poluções mais 
vulneráveis, a exemplo da defesa das mulheres, jovens 
e crianças, questões de gênero e raça e tantas outras 
vinculadas às condições de trabalho.

No caso brasileiro, grande parte  dos diplomas le-
gais são frutos da adoção dos marcos legais interna-
cionais, quanto ao acolhimento das Convenções da 
OIT n.º 29 (Decreto n.º 41.721/1957) e 105 (Decreto 
n.º 58.822/1966), a Convenção sobre Escravatura de 
1926 (Decreto n.º 58.563/1966) e a Convenção Ame-
ricana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da 
Costa Rica – Decreto n.º 678/1992); todas ratificadas 
pelo Brasil, com status normativo de leis ordinárias, 
plenamente recepcionadas pela Carta Constitucional 
de 1988, e todas contendo dispositivos que preveem a 
adoção imediata de medidas legislativas ou não neces-
sárias para a erradicação do trabalho escravo. 

No tocante à constituição brasileira, tem-se em des-
taque a defesa da dignidade humana e o valor social do 
trabalho, a saber: 

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
[...]

III – a dignidade da pessoa humana
IV – os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa
[...]
Art. 4º. A República Federativa do Brasil rege-
-se nas suas relações internacionais pelos
seguintes princípios:
[...]
II – prevalência dos direitos humanos

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis-
tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liber-
dade, à igualdade, à segurança e à proprieda-
de, nos termos seguintes:

[...]
III - ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, indepen-
dentemente de censura ou licença;
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer;
XV - é livre a locomoção no território nacional 
em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou 
dele sair com seus bens;

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra despe-
dida arbitrária ou sem justa causa, nos termos 
de lei complementar, que preverá indenização 
compensatória, dentre outros direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desem-
prego involuntário;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
II - seguro-desemprego, em caso de desem-
prego involuntário;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacional-
mente unificado, capaz de atender a suas ne-
cessidades vitais básicas e às de sua família 
com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdên-
cia social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 
sua vinculação para qualquer fim;
III - fundo de garantia do tempo de serviço;
V - piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacional-
mente unificado, capaz de atender a suas ne-
cessidades vitais básicas e às de sua família 
com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdên-
cia social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 
sua vinculação para qualquer fim;
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V - piso salarial proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho;
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior ao mí-
nimo, para os que percebem remuneração va-
riável;
VIII - décimo terceiro salário com base na re-
muneração integral ou no valor da aposenta-
doria;
VIII - décimo terceiro salário com base na 
remuneração integral ou no valor da apo-
sentadoria;
IX - remuneração do trabalho noturno superior 
à do diurno;
X - proteção do salário na forma da lei, consti-
tuindo crime sua retenção dolosa;
XI - participação nos lucros, ou resultados, 
desvinculada da remuneração, e, excepcio-
nalmente, participação na gestão da empresa, 
conforme definido em lei;
XII - salário-família para os seus dependentes;
XII - salário-família para os seus dependentes;
XII - salário-família pago em razão do depen-
dente do trabalhador de baixa renda nos ter-
mos da lei;(Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 20, de 1998)
XIII - duração do trabalho normal não superior 
a oito horas diárias e quarenta e quatro sema-
nais, facultada a compensação de horários e a 
redução da jornada, mediante acordo ou con-
venção coletiva de trabalho; (vide Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1943)
XIV - jornada de seis horas para o trabalho rea-
lizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, preferen-
cialmente aos domingos;
XVI - remuneração do serviço extraordinário 
superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à 
do normal; (Vide Del 5.452, art. 59 § 1º )
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, 
pelo menos, um terço a mais do que o salário 
normal;
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do em-
prego e do salário, com a duração de cento e 
vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados 
em lei;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados 
em lei;
XX - proteção do mercado de trabalho da mu-
lher, mediante incentivos específicos, nos ter-
mos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei;
XXI - aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos 
termos da lei;
XXII - redução dos riscos inerentes ao traba-
lho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as ati-
vidades penosas, insalubres ou perigosas, na 
forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e depen-
dentes desde o nascimento até seis anos de 
idade em creches e pré-escolas;
XXV - assistência gratuita aos filhos e depen-
dentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos 
de idade em creches e pré-escolas; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006)
XXVI - reconhecimento das convenções e 
acordos coletivos de trabalho;
XXV - assistência gratuita aos filhos e dependen-
tes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de ida-
de em creches e pré-escolas; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
XXVI - reconhecimento das convenções e 
acordos coletivos de trabalho;
XXVII - proteção em face da automação, na 
forma da lei;
XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a 
cargo do empregador, sem excluir a indeniza-
ção a que este está obrigado, quando incorrer 
em dolo ou culpa;
XXIX - ação, quanto a créditos resultantes 
das relações de trabalho, com prazo prescri-
cional de:
a)
cinco anos para o trabalhador urbano, até o li-
mite de dois anos após a extinção do contrato;
b)
até dois anos após a extinção do contrato, para 
o trabalhador rural;
XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes 
das relações de trabalho, com prazo prescri-
cional de cinco anos para os trabalhadores ur-
banos e rurais, até o limite de dois anos após 
a extinção do contrato de trabalho;(Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 
25/05/2000)
a) (Revogada). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
a) (Revogada). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
b) (Revogada). (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 28, de 25/05/2000)
XXX - proibição de diferença de salários, de 
exercício de funções e de critério de admissão 
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI - proibição de qualquer discriminação no 
tocante a salário e critérios de admissão do tra-
balhador portador de deficiência;
XXXII - proibição de distinção entre trabalho 
manual, técnico e intelectual ou entre os pro-
fissionais respectivos;
XXXIII
proibição de trabalho noturno, perigoso ou in-
salubre aos menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na 
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condição de aprendiz ;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, peri-
goso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)
proibição de trabalho noturno, perigoso ou in-
salubre aos menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos, salvo na 
condição de aprendiz ;
XXXIII - proibição de trabalho noturno, peri-
goso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 20, de 1998)
XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalha-
dor com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso
Parágrafo único. São assegurados à categoria 
dos trabalhadores domésticos os direitos pre-
vistos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, 
XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração à 
previdência social.
Parágrafo único. São assegurados à categoria 
dos trabalhadores domésticos os direitos pre-
vistos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, 
XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, 
XXXI e XXXIII e, atendidas as condições esta-
belecidas em lei e observada a simplificação 
do cumprimento das obrigações tributárias, 
principais e acessórias, decorrentes da relação 
de trabalho e suas peculiaridades, os previstos 
nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem 
como a sua integração à previdência social.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
72, de 2013).

A própria Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT) e inúmeras legislações infraconstitucionais 
promovem à defesa da dignidade da pessoa humano 
e do trabalho digno.

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, 
compreende-se no salário, para todos os efei-
tos legais, a alimentação, habitação, vestuário 
ou outras prestações "in natura" que a empre-
sa, por força do contrato ou do costume, for-
necer habitualmente ao empregado. Em caso 
algum será permitido o pagamento com bebi-
das alcoólicas ou drogas nocivas.

O Brasil também reconheceu no campo penal a ne-
cessidade de criminalizar e tipificar o trabalho na condi-
ção análoga à escravo através do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 07 de dezembro de 1940, e que foi alterado pela Lei 
nº 10.803, de 11 de dezembro de 2003 resultando do 
artigo 149 do Código Penal.

 Reduzir alguém a condição análoga à de es-
cravo, quer submetendo-o a trabalhos força-
dos ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o 
a condições degradantes de trabalho, quer res-
tringindo, por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o emprega-
dor ou preposto: 
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, 
além da pena correspondente à violência. 
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem: 
I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte 
por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo 
no local de trabalho; 
II - mantém vigilância ostensiva no local de tra-
balho ou se apodera de documentos ou objetos 
pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo 
no local de trabalho. 
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o cri-
me é cometido: 
I - contra criança ou adolescente; 
II - por motivo de preconceito de raça, cor, et-
nia, religião ou origem.

Nestes termos, em 30/11/2006 que o Supremo Tri-
bunal (STF) estabeleceu que cabe à justiça federal a 
competência de instruir e julgar o crime previsto no ar-
tigo 149.

Percebe-se, portanto, um avanço nos marcos legais 
e inúmeros desafios quanto ao seu enfrentamento no 
plano material e nos mecanismos de execução e de pre-
venção.

5 PANORAMA BRASILEIRO DO 
TRABALHO EM CONDIÇÃO ANÁLOGO À 
ESCRAVO NA ESFERA RURAL

No Brasil, a autora Patrícia Trindade Maranhão Costa 
(2010) demonstra em estudo intitulado Combatendo o 
trabalho escravo contemporâneo: o exemplo do Brasil 
de 2010 para a OIT, determinantes que corroboram para 
os dados atuais de tal realidade no Brasil, o perfil da 
vítima, rotas e ciclos do trabalho em condições degra-
dantes e estes são mais significativos no âmbito rural 
que urbano.

Segundo a OIT, 12,3 milhões de pessoas no mundo 
sofrem as penas do trabalho forçado. Apenas no Brasil, 
conforme os dados da CPT (Comissão Pastoral do Tra-
balho), 25 mil, anualmente, são submetidas ao trabalho 
escravo (VIANA, 2007, p.48). As regiões brasileiras de 
maior incidência do trabalho escravo no meio rural e as 
de onde partem as suas vítimas são afetadas por dife-
rentes problemas de ordem histórica, política e econô-
mica. Segundo a autora, é necessário, portanto, consi-
derar as especificidades dessas regiões, o que permite 
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compreender os motivos da partida desses trabalhado-
res e a sua posterior redução à condição análoga à de 
escravo.

O estudo ainda, demonstra que diferente dos outros 
países da América Latina, no Brasil as principais vítimas 
do trabalho escravo contemporâneo não são povos in-
dígenas amazônicos, mas, trabalhadores não-brancos 
(pretos e pardos) oriundos da Região Nordeste, notada-
mente, dos estados mais pobres e com menos perspec-
tiva de trabalho e emprego (RELATÓRIO GLOBAL, 2005).

Quanto piores as condições de vida, mais dispos-
tos estarão os trabalhadores a correrem os riscos do 
trabalho longe de casa. A pobreza, nesse sentido, é o 
principal fator da escravidão contemporânea no Brasil, 
por aumentar a vulnerabilidade de significativa parcela 
da população, tornando-a presa fácil dos aliciadores 
para o trabalho escravo. Outro fator fundamental é a 
ausência ou insuficiência de ações do Estado Brasi-
leiro voltadas para a contenção da violência no meio 
rural, tanto nos lugares de aliciamento quanto de inci-
dência do trabalho escravo. 

 A Região Norte aparece no estudo com a maior 
diversidade de crimes denunciados, por exemplo, evi-
dencia a articulação de questões relativas à devastação 
ambiental, à concentração de terras em latifúndios e ao 
trabalho escravo contemporâneo.

Quanto ao perfil o estudo demonstra que o traba-
lhador rural escravizado no Brasil é, quase na sua tota-
lidade, do sexo masculino, não-branco e com nível de 
escolaridade muito baixo. Cerca de 20% nunca chegou 
a frequentar escola e geralmente é original da Região 
Nordeste, sobretudo do estado do Maranhão.

Tal estudo demonstra de forma detalhada que 62% 
do trabalho análogo à escravo realizado no Brasil é des-
tinado a atividades ligadas à criação de gado, 18,6% 
destinado à produção de grãos (soja, algodão, milho, 
arroz, feijão, café) e 12% às atividades de produção de 
carvão.

Existe toda uma teia de aliciamento que é exercida 
pelos recrutadores e um progressivo ciclo da escra-
vidão sendo o trabalhador cativo da rede do endivi-
damento progressivo, submetidos ao isolamento afeti-
vo, econômico e geográfico, os trabalhadores entram 
nesse ciclo que pode ser considerado uma espécie 
de suicídio, pois atrela o trabalhador a uma vida sem 
perspectivas e abarrotada de humilhações e violências 
em sucessivas fazendas a troco apenas de comida (FI-
GUEIRA, 2004, p.291).

Diante, portanto, de realidade tão aviltante é que se 
busca mecanismos para seu enfrentamento, temática a 
ser abordada no último tópico deste artigo.

6 RESPOSTAS INSTITUCIONAIS, 
FORMAS DE ENFRENTAMENTO E 
DIVERSIDADE DE ATORES

Percebe-se o envolvimento de diversos atores em 
busca de fornecerem respostas institucionais utilizando 
para tal, diferentes formas de enfrentamento. 

No campo internacional, visualiza-se a expansão de 
discussões em nível global, estreitamento das relações 
diplomáticas, presença e atuação em âmbito global de 
organizações sociais internacionais, a exemplo do pa-
pel exercido pelas Nações Unidas e seus escritórios em 
todo o mundo, a exemplo da Unesco, Organização Mun-
dial da Saúde, em particular, a OIT, além da participação 
e discussão entre os blocos econômicos e instituições 
da sociedade civil a exemplo do Fórum Mundial Social, 
Greenpeace, Cruz Vermelha, Médicos sem Fronteiras, 
entre outros, que de forma direta ou indiretamente per-
passam as condições de trabalho análogo à escravidão.

No campo brasileiro, o arcabouço trazido pela Carta 
Magna de 1988 influenciado pelas diretrizes em torno da 
defesa dos Direitos Humanos, expressos na dignidade 
da pessoa humana, tem se consolidado em praticamen-
te todos os âmbitos da vida em sociedade, sejam eles, 
os segmentos da sociedade civil, público e governa-
mental, jurídico e empresarial, em que, inúmeros meca-
nismos tem sido fortalecidos, a saber:

a) Atores sociais  e instituições da  sociedade Civil
A sociedade civil se articula em meio a inúmeros mo-

vimentos da sociedade civil trazendo consigo uma carac-
terística interessante que é a junção de muitas demandas 
sociais em torno dos grupos vulneráveis, por exemplo, a 
mulher que se submente ao trabalho análogo à escravo, 
assim, como, crianças, idosos, jovens e tantos outros 
grupos, com destaque, ao Repórter Brasil, Observatório 
Social, CUT, Pastoral da Terra, entre outros.

Tais atores exercem e tem exercido papel central 
nesta temática seja quanto às denúncias, seja quanto 
ao fortalecimento e empoderamento de seus indivídu-
os através da pressão social para criação de políticas 
públicas, emprego e renda, cooperativismo e empreen-
dedorismo social.

A Ong Repórter Brasil em seu site elenca por obje-
tivos:  

a) Combater todo e qualquer tipo de injustiça 
e violações aos direitos fundamentais do ser 
humano, insurgindo-se contra a degradação 
dos recursos naturais e do meio ambiente, b) 
Desconstruir o discurso dominante sobre o de-
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senvolvimento, problematizando a exploração 
ilegal do trabalho, o desrespeito aos direitos 
humanos e ao meio ambiente nas cadeias pro-
dutivas do agronegócio, além de questionar o 
atual sistema de propriedade e de utilização da 
terra. c) Fortalecer a livre atuação de movimen-
tos sociais e organizações da sociedade civil 
que se dedicam a eixos de trabalho afins aos 
da Repórter Brasil, d) Promover a educação e a 
comunicação como meios para a transforma-
ção social e a construção de uma sociedade 
justa e igualitária, e) Atuar na prevenção e na 
erradicação do trabalho escravo e de todas as 
formas de exploração do trabalhador, visando 
à garantia e à proteção de seus direitos, f) Es-
tabelecer canais diretos de contato e de atu-
ação junto a potenciais vítimas dos impactos 
socioambientais decorrentes do atual modelo 
de desenvolvimento, produção e consumo, de 
forma a ampliar o conhecimento sobre seus 
direitos fundamentais e a garantir o efetivo res-
peito a esses direitos por parte do Estado e da 
sociedade civil, g) Denunciar práticas de agen-
tes econômicos, políticos e sociais que violam 
direitos humanos e/ou degradam o meio am-
biente, bem como daqueles que se beneficiam 
direta ou indiretamente desses processos pro-
dutivos, no sentido de inviabilizar tais práticas 
socioambientais não sustentáveis, ,h) Produzir 
conhecimento e disseminar informações que 
contribuam para a formulação de políticas pú-
blicas, atuando politicamente com o objetivo 
de mobilizar a estrutura e a legitimidade do 
Estado para a garantia dos direitos humanos 
e a preservação do meio ambiente, i) Fomentar 
e fortalecer esferas de controle e participação 
social com o objetivo de assegurar o respeito 
aos direitos humanos e trabalhistas e a preser-
vação do meio ambiente, além do trabalho de 
pesquisa e cientifico que tem realizado sobre a 
temática (ONG REPÓRTER BRASIL, 201-).

  
No caso da Comissão da Pastoral da Terra desde 

1997, a CPT promove uma campanha de prevenção e 
combate ao trabalho escravo intitulada “De olho aberto 
para não virar escravo!”, tendo os estados do Pará, Mato 
Grosso, Maranhão e Tocantins como principais áreas de 
atuação. A Campanha tem o apoio de materiais didáti-
cos voltados para trabalhadores rurais sujeitos a contra-
tação, para a orientação dos monitores da Campanha e 
para a sociedade, como por exemplo, uma 

A Central Única dos Trabalhadores (CUT), principal 
entidade sindical do país, no ano de 2008, através do 
Instituto Observatório Social (IOS), tornou-se signatá-
ria do Pacto Nacional Pela Erradicação do Trabalho Es-
cravo, sendo este, o resultado de um acordo em que 
empresas, entidades representativas e organizações da 
sociedade civil comprometem-se a defender os direitos 

humanos, eliminar o trabalho escravo nas cadeias pro-
dutivas e auxiliar na inclusão no mercado de trabalho 
pessoas resgatadas de condições degradantes de tra-
balho, propondo-se ainda, a monitorar e gerar relatórios 
sobre as ações empreendidas pelos signatários volta-
das para a erradicação do trabalho escravo no Brasil 
e provocar intercâmbio dessas informações entre as 
empresas e sindicatos envolvidos, neste intuito que de-
senvolveu uma plataforma eletrônica para o monitora-
mento das ações dos signatários do Pacto, a partir da 
autodeclaração das entidades. Atualmente, o Comitê de 
Coordenação e Monitoramento do Pacto pela Erradica-
ção do Trabalho Escravo é composto pela OIT, Ethos, 
Repórter Brasil e IOS/CUT.

b) Atores e  Instituições Públicas
No campo governamental pode-se elencar tanto o 

papel do executivo quanto do legislativo, este último, 
ainda tímido quanto ao combate de tais situações.

O lançamento do Plano Nacional para Erradicação 
do Trabalho Escravo constituiu um marco importante no 
combate à escravidão contemporânea no Brasil. Já na 
sua segunda versão, o plano que teve início com a pri-
meira versão em março de 2003, muito colaborou para 
o combate e a repressão do trabalho escravo. 

Em 17 de abril de 2008, foi aprovada a segunda ver-
são do Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Es-
cravo38, além de incorporar os 05 anos de experiência 
obtida na vigência da versão anterior, introduz agora, 
modificações que decorrem de reflexões permanentes 
sobre as mais variadas frentes que lutam contra a viola-
ção dos Direitos Humanos. 

O Ministério do Trabalho em 1995 cria o Grupo Es-
pecial de Fiscalização Móvel o GEFM coordenado pela 
Secretária de Inspeção do Trabalho e lança mão de me-
didas de fiscalização, combate e repressão e na grande 
maioria as ações são sigilosas e resultantes de denún-
cias recebidas.

Em outubro de 2004, por meio de portaria nº 540 
criou o “Cadastro de Empregadores que tenham man-
tido trabalhadores em condições análogas à de escra-
vo”, que contém o nome de pessoas físicas e jurídicas 
flagradas pela fiscalização, ficando conhecido como a 
“Lista Suja” e atualmente já contém 340 nomes.

Outras medidas através de políticas públicas de em-
prego e renda tem sido utilizada, a saber:

Assistência Emergencial: nos casos em que 
o empregador não assume de imediato a res-
ponsabilidade, o Ministério do Trabalho e Em-
prego encarrega-se também da assistência 
emergencial aos trabalhadores resgatados. 
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São providenciadas alimentação e hospeda-
gem, enquanto perdurar a ação fiscal. Por meio 
desta ação, inscrita no Plano Plurianual do 
Governo Federal e com recursos garantidos no 
orçamento, o Ministério pode ainda custear o 
transporte dos trabalhadores aos seus locais 
de origem.
Seguro-Desemprego Especial: com a publi-
cação da Lei nº. 10.608/2002, o trabalhador 
resgatado da condição análoga à de escravo 
conquistou o direito de receber três parcelas 
do seguro-desemprego, no valor de um salá-
rio mínimo cada, e de ser encaminhado, pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, para quali-
ficação profissional e recolocação no mercado 
de trabalho, por meio do Sistema Nacional de 
Emprego – SINE.
Intermediação de mão-de-obra rural: bus-
cando dar efetividade ao dispositivo da Lei 
10.608/2002 que versa sobre o encaminha-
mento à intermediação de mão-de-obra do 
trabalhador rural beneficiado com o seguro-de-
semprego, além de prevenir o aliciamento, mo-
mento extremamente importante da cadeia de 
eventos que leva ao trabalho escravo, o MTE, 
com um projeto iniciado em 2007, entre sete 
municípios dos estados do Maranhão, Pará e 
Piauí, deixa à disposição do empregador um 
meio de encontrar os trabalhadores que sua 
atividade produtiva demandar, de acordo com 
perfil ocupacional que poderá ser estabelecido 
previamente à contratação junto aos centros 
de intermediação (SINE). Tal medida tem como 
objetivo proporcionar o encontro entre a de-
manda por mão-de-obra e a força de trabalho, 
tornando desnecessária a figura do aliciador 
popular (gato), fomentando a adoção de prá-
ticas trabalhistas em acordo com a legislação.
Prioridade de inserção no Programa Bolsa Fa-
mília: desde dezembro de 2005, o Ministério do 
Trabalho e Emprego e o Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome (MDS) 
firmaram um termo de cooperação que prevê 
o acesso prioritário dos trabalhadores resga-
tados ao programa federal de transferência de 
renda denominado Bolsa Família.
Inclusão no Programa Brasil Alfabetizado:  com 
a parceria do Ministério da Educação (MEC), 
dos estados, municípios, organizações da so-
ciedade civil e instituições de ensino superior, 
os trabalhadores resgatados pelo MTE, serão 
incluídos em turmas alfabetização dentro do 
programa Brasil Alfabetizado.
Sistema de Acompanhamento e Combate ao 
Trabalho Escravo (SISACTE):  o MTE e a OIT 
implantaram no final de 2006 o Sistema de 
Acompanhamento e Combate ao Trabalho Es-
cravo (SISACTE). Permite registrar denúncias 
de trabalho escravo apresentadas ao MTE e da-
dos das operações de fiscalização realizadas. 
Constitui instrumento relevante para o moni-
toramento de fluxos migratórios de mão-de-

-obra. Seu objetivo é se tornar um instrumento 
de integração de instituições estatais e não 
governamentais envolvidas com a erradicação 
do trabalho escravo. Facilita ainda as consultas 
aos dados gerados com a execução das ações, 
com o processamento rápido de relatórios e 
estatísticas sobre o tema (BRASIL, 2016).

No campo legislativo, tramita a PEC 438 desde 2001 
conhecida como a “Segunda Lei Áurea”, a qual prevê 
punição severa para quem patrocina a escravidão, no 
entanto, ainda tem enfrentado opositores que temem 
que a expropriação de terras seja aplicada de forma 
arbitrária, prejudicando não apenas o proprietário, mas 
toda a sua família, além da forte pressão exercida pela 
bancada ruralista.

c) Atores Empresariais
No campo dos atores empresariais, a Lista Suja 

foi um marco de observância para o campo privado e 
capitaneado pelo Instituto Ethos, Empresas e cria em 
2011 o Marco de Referência Direitos Humanos na Pers-
pectiva do Trabalho Decente trazendo portanto o debate 
sobre   as responsabilidades do setor empresarial em 
relação aos direitos e respectivas agendas foram cria-
das em parceria com a Inter-American Foundation(IAF), 
o instituto produziu a série histórica da pesquisa Perfil 
Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas 
do Brasil e Suas Ações Afirmativas e um conjunto de 
manuais para ajudar as empresas no desenvolvimento 
de práticas para a promoção da equidade de gênero e 
raça, bem como a inclusão de pessoas com deficiência.

A participação do trabalhador e sua consciência nes-
te campo deve ser maior para que assim, se efetive as 
diretrizes acima citadas e que se elimine qualquer tipo 
de condição degradada, humilhante e desumana.

d) Atores e Instituições Jurídicas 
Quanto aos atores jurídicos encontra-se a atuação 

da Justiça do Trabalho através de previsão normativa 
dada pela EC 45, analisada as devidas necessidades, 
os Tribunais Regionais do Trabalho poderão instalar a 
“Justiça itinerante”:

Art. 115, § 1º: Os Tribunais Regionais do Tra-
balho instalarão a justiça itinerante, com a 
realização de audiências e demais funções de 
atividade jurisdicional, nos limites territoriais 
da respectiva jurisdição, servindo-se de equi-
pamentos públicos e comunitários. ”   Possibi-
litando assim, a Justiça se descolar para luga-
res mais remotos e precários quanto ao acesso 
à justiça, normalmente em ônibus adaptados, 
sobretudo, no que concerne ao trabalho rural. 
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No tocante, ao julgamento de crimes a competên-
cia da Justiça do Trabalho foi afastada pelo STF50 no 
julgamento da ADI 3684-0. Nessa decisão foi reafir-
mada a competência já traçada no inciso VI do artigo 
109 da Constituição Federal, ou seja, caberia à Justiça 
Federal o julgamento de crimes contra a organização 
do trabalho.

No caminho de se afirmar cada vez mais, tem-se a 
atuação dos Ministério Público da União (MPU), norma-
tizado como "instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da or-
dem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis", é composto, na área 
laborativa, pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). 
Este ao seu turno, tem a função de atuar judicialmente e 
extrajudicialmente na defesa dos direitos coletivos e in-
dividuais cuja competência seja da Justiça do Trabalho 
(arts.127 e 128 – CR), tendo atualmente especial aten-
ção nas questões relativas à erradicação do trabalho 
infantil, do trabalho forçado e escravo, bem como no 
combate a quaisquer formas de discriminação no mer-
cado de trabalho.

Em 2012 o MPT cria a Coordenadoria Nacional de 
Erradicação do Trabalho Escravo (CONAETE), cuja fina-
lidade é de erradicar o trabalho análogo ao de escravo 
e coibir o trabalho degradante, resguardando o direito à 
liberdade, à dignidade no trabalho, zelar pelas   garantias 
decorrentes da relação de emprego, bem como agregar 
valores a ações em andamento, como por exemplo as 
ações realizadas pelo Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel (GEFM).

Para tanto, tem feito uso de instrumentos que vi-
sam propiciar a imediata efetividade às garantias 
constitucionais e trabalhistas aos trabalhadores resga-
tados, tornando-se assim aliados de primeira hora no 
combate a práticas anti-trabalhistas, que visam a su-
per valorização do capital em detrimento da fragilidade 
econômica, política e social de milhares brasileiros, 
quais sejam:   a Ação Anulatória (judicial);  Ação Civil 
Pública (judicial); a Ação Preventiva (extrajudicial); o 
Inquérito Civil Público (extrajudicial);  Termo de Ajuste 
de Conduta (extrajudicial).

7 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

À guisa de conclusões, estão são parciais, pois se 
está longe de resolver questão tão atual e ao mesmo 
tempo tão remota que é a questão da Escravidão em 
nossa sociedade.

Não obstante, o presente estudo revelou alguns 
avanços quanto à matéria, sobretudo, no quesito da 

legalidade, mas ao mesmo tempo, revelou inúmeras si-
tuações de ilegalidade o que demonstra ser tema tão 
contraditório e polêmico, sobretudo, a de se considerar 
os dados apontados da realidade brasileira.

Demonstrou a atual construção e a busca de conso-
lidação dos inúmeros dispositivos jurídicos e humanitá-
rios elencados seja no plano internacional e nacional, e 
sobretudo, a necessária vivência cotidiana no combate 
às situações de trabalho análogas a escravo seja no âm-
bito rural quanto urbano.

Faz-se mister apontar algumas recomendações aos 
atores e instituições envolvidas, sejam elas:

a) Atores sociais e instituições da sociedade Civil
Recomenda-se a continuada atuação advindos dos 

movimentos sociais e da atuação das instituições não 
governamentais, que continuem a contribuir com es-
tudos e pesquisas, que incentivem cada vez mais, al-
ternativas de vida, reconhecimento e efetivação dos 
direitos difusos e trabalhistas e sobretudo, incentive a 
autonomia, avanço e consciência política e participação 
da sociedade civil.

b) Atores e instituições públicas
No campo público que haja constate fiscalização, 

governança e transparência por parte da população nas 
ações governamentais dessa monta, através da expan-
são das políticas públicas e a consequente inserção 
dos mecanismos protetivos referentes à dignidade da 
pessoa humana e ao direito ao trabalho decente, bem 
como, ampliação de oportunidades para as minorias e 
que se melhore a infraestrutura do Ministério do Traba-
lho e as condições de trabalho dos auditores trabalhis-
tas nas atividades de fiscalização e combate.

No campo do Legislativo que haja uma pressão 
maior, visibilidade quanto à essa questão e avanço po-
lítico no enfrentamento dos interesses contrários ao 
maior endurecimento de penas.

c) Atores Empresariais
No campo empresarial que se busque uma maior 

divulgação, adesão por parte das empresas e empre-
gadores, sobretudo, no quesito prevenção e freios ao 
lucro a todo custo, além de uma maior conscientização 
e participação de trabalhadores.

d) Atores e instituições jurídicas 
Quanto à Justiça Trabalhista já houve grandes avan-

ços neste quesito, além do que, já está estabelecido na 
agenda atual do judiciário como um todo, no entanto, há 
que se buscar sempre, nesta seara, a celeridade no jul-
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gamento de ações e na ampliação do acesso à justiça, 
sobretudo, nos recantos mais longínquos do país.

No que se refere à atuação dos MPT ś que os meca-
nismos atuais utilizados no combate erradicação ao tra-
balho em condições de trabalho escravo possa se tornar 
mais efetivo e eficaz, os quais irão depender sobretudo 

da atuação legislativa no tocante ao endurecimento das 
penas e controle.

Diante das conclusões parciais e recomendações 
espera-se contribuir com as discussões acerca do tema 
e que outros trabalhos possam surgir a partir das refle-
xões e descrições elencadas no presente artigo.

REFERÊNCIAS

BALES, Kevin. Gente descartável: A Nova Escravatura na Economia Mundial. Lisboa: Editorial Caminho, 2001. In: 
SAKAMOTO, Leandro. Trabalho Escravo no Brasil do Século XXI. Brasília: OIT, 2006.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de Escravo. 
Manual de Combate ao Trabalho em Condições análogas às de escravo. Brasília: MTE, 2011. 96 p.

______. Ministério do Trabalho e Emprego. Lista Suja do Trabalho Escravo. Disponível em: <http://www. mte.gov.br/
trab_escravo/cadastro_trab_escravo.asp> Acessado em: 01 set. 2014.

______. Código Penal, 7 de dezembro de 1940. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>. Acessado em: 01 set. 
2014.

______. Consolidação das Leis Trabalhistas, de 01 de maio de 1943. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>.  
Acessado em: 10 abr.2016.

______. Constituição Federal, 05 out. 1988. Disponível em: <http://www.senado.gov.br>.  Acessado em: 10 abr. 
2016.

______. Senado Federal. Convenção OIT nº A Convenção de nº 105 sobre Abolição do Trabalho Forçado (OIT) de 
1957.  Disponível em: <http://www.senado.gov.br> Acessado em: 01 jun. 2016.

______. Emenda Constitucional, nº45, de 30 de dezembro de 2004. Brasília, 2004.

BRITO FILHO, J. C. M. Trabalho com redução do homem à condição análoga à de Escravo e dignidade da pessoa 
humana (s/d) Disponível em: <http://pgt.mpt.gov.br/publicacoes/escravo/dignidade-trabalhoescravo.pdf.> Acessado 
em: 01 jun. 2016.

COMISSÃO INTERAMERICANA DOS DIREITOS HUMANOS. Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 
1969, Pacto de San José da Costa Rica. Decreto n.º 678/1992. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/
portugues/c.convencao_americana.htm> Acessado em: 01 abri.2016.

COMISSÃO PASTORAL DA TERRA - CPT. Disponível em: <www.cptnac.com.br>. Acessado em 01 ABR.2016.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO. Aliança Global Contra o Trabalho Forçado. Relatório Global do Se-
guimento da Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Genebra: Secretaria Internacional 
do Trabalho, Conferência Internacional do Trabalho, 93ª Reunião, 2005.

______. Convenção OIT n.º 29 sobre Trabalho Forçado ou Obrigatório de 1957. Decreto n.º 41.721/1957. Disponível: 
<http://www.oitbrasil.org.br/convention>. Acessado em: 01 abri.2016.

COSTA, P. T. M. Combatendo o trabalho escravo contemporâneo: o exemplo do Brasil. Brasília: OIT, 2010.



juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DE DIREITO

62

Revista Juris Rationis, Ano 10, n.1, p. 48-62, out.2016/mar.2017  ISSN 2237-4469

FIGUEIRA, Ricardo Rezende. Pisando Fora da Própria Sombra: A escravidão por dívida no Brasil contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

HOBSBAWN, E. Era das Revoluções. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2010.

MARX, K. O capital: crítica da economia política. Tradução:  Reginaldo Sant'Anna. 21. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003.

MATOS, A. L. Trabalho escravo contemporâneo: abordagem sobre o cenário brasileiro. Monogragia. Unb, Brasília, 2012.

MELO, G. O. A.; LORENTZ, N. L. Uma abordagem interdisciplinar do trabalho análogo ao de Escravo nas clivagens: 
trabalho forçado, degradante e Desumano. Rev. Trib. Reg. Trab. 3ª Reg., Belo Horizonte, v.54, n.84, p.263-288, jul./
dez.2011.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção Suplementar sobre Abolição da Escravatura, do Tráfico 
de Escravos e das Instituições e Práticas Análogas à Escravatura de 1956. Decreto nº 58563/66. Disponível: <http://
www.oitbrasil.org.br/convention>. Acessado em: 01 Jun.2016.

______. 1º Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo. Disponível em: <http://www.oitbrasil.org.br/trab-
alho_forcado/brasil/iniciativas/plano_nacional.pdf.> Acessado em: 01 Jun.2016.

PIOVESAN, F.; CARVALHO, L. (org) . Direito Humanos e Direito do Trabalho. São Paulo, Atlas, 2010.

VIANA, Marco Túlio. Trabalho Escravo e ‘Lista Suja’: um modo original de remover uma ncha”. In. POSSIBILIDADES 
Jurídicas de Combate à Escravidão Contemporânea. Brasília: Organização Internacional do Trabalho (OIT), 2007.



Revista Juris Rationis, Ano 10, n.1, p. 63-74, out.2016/mar.2017  ISSN 2237-4469

63

juris
rationis

REVISTA  CIENTÍFICA
DA ESCOLA DO DIREITO

A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NA RELAÇÃO 
CONJUGAL: QUANDO A DOR ATINGE A ALMA
APARECIDA DE SOUZA SANTANA
Graduanda em Direito. Universidade Potiguar. E-mail: cidasantana.corretora@gmail.com

PROFª. MS. FERNANDA PRISCILA FERREIRA DANTAS
Mestre em Direito Constitucional; Especialista em Direito Constitucional; Advogada; 
Docente da Universidade Potiguar. E-mail: fernanda.ferreira@unp.br

Envio em: Junho de 2017
Aceite em: Agosto de 2017

Resumo
A presente pesquisa busca apontar os abalos sofridos pelas mulheres vítimas da violência doméstica 
psicológica. Sofrida no seio familiar, essa violência, que não deixa marca física, mas fere a alma da 
mulher, deixa-a fragilizada e amedrontada dentro do “seu lar”, fazendo com que passe a acreditar na sua 
incapacidade, a qual seu companheiro tanto acusa. Diante disso, a vítima se torna mais frágil e manipulável, 
se torna cada dia mais dependente emocionalmente do seu agressor, dificultando a denúncia do mesmo. 
Nesse sentido, esta investigação tem como objeto de estudo a lei nº 11.340/06 e objetiva demostrar que 
a violência psicológica contra á mulher, o conceito e origem da violência doméstica no Brasil, e por fim 
analisar os abalos psicológicos aos quais são submetidas na relação conjugal. O método utilizado para o 
empreendimento do estudo é normativo e bibliográfico. Nas conclusões, é evidenciada a importância de 
identificar a violência psicológica no início, a fim de evitar que evolua para formas mais graves, uma vez que 
pode chegar, inclusive, ao feminicídio. Também, demonstram-se caminhos para prevenir a violência contra 
a mulher, a exemplo da forma como seus filhos são criados, em uma tentativa de dirimir tantas distinções 
entre meninos e meninas. 

Palavras-chave: Violência Doméstica. Violência Psicológica. Mulher.

PSYCHOLOGICAL VIOLENCE IN CONJUGAL RELATION: WHEN PAIN REACHES THE SOUL

Abstract
This research seeks to point out the upheavals suffered by women victims of psychological domestic 
violence, suffered in the family, this violence, which does not leave physical marks, but it hurts the woman's 
soul, leaving her fragile and frightened within her "home" Causing her to believe in her incapacity, which 
her partner accuses her of. As this becomes more fragile and manipulable, she becomes more and more 
emotionally dependent on her aggressor, making it difficult to denounce him. Of law 11.340 / 06, in order 
to demonstrate that violence against women is not only when it leaves an apparent mark, but also those 
that hurt beyond what the eyes can see, as well as analyze the behavior of women, and demonstrate 
the Need to isolate the victim. The method used in this research is normative and bibliographic. In the 
conclusions we seek to show the importance of identifying violence in the beginning, in order to prevent 
it from evolving to more serious forms, even evolving towards feminicide by demonstrating ways to 
prevent violence against women, even with child rearing, without making so many distinctions between 
boys and girls.

Keywords: Domestic Violence. Psychological. Woman.
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1 INTRODUÇÃO

A violência doméstica preocupa a todos, em um con-
texto geral, pelo fato de hoje ser tratada como problema 
de saúde pública, sem importar, raça, etnia, classe social 
ou religião. Nesse sentido, é notório que mulheres são 
agredidas e tratadas de forma inferior no mundo inteiro.

Diante dos estudos sobre a violência psicológica, 
nota-se que se trata de uma forma silenciosa e invisível, 
haja vista que não deixa marcas aparentes nas vítimas, 
aos olhos da sociedade o casal vive em perfeita harmo-
nia, ou seja, quem está fora da relação não consegue 
enxergar o problema, pelo fato o casal demostrar uma 
harmonia na presença de outras pessoas.

De fato á violência psicológica necessita de um olhar 
mais atento para ser identificada, não sendo possível em 
um primeiro contato com a vítima, Portanto, buscou-se 
reunir informações com o propósito de responder ao se-
guinte problema de pesquisa: como identificar mulheres 
vítimas de violência psicológica?

Deve-se analisar o comportamento da vítima com 
amigos e familiares, uma vez que a mulher que sofre 
violência psicológica costuma se isolar de todos, tor-
nando-se cada vez mais dependente do seu agressor, 
os abalos decorrentes dessa violência são sérios, uma 
vez que as mesmas se tornam incapazes de gerir seu 
lar, perdem o prazer em se cuidar, pois acreditam pia-
mente nas frases de humilhação e desdenho que seus 
companheiros proferem.

Como objetivo específico, procura-se analisar as vio-
lências psicológicas que ocorrem nas relações conjugais, 
apresentar o conceito e origem da violência doméstica 
no Brasil, as formas de violência doméstica, e os abalos 
suportados pela mulher perante a violência psicológica.

Nesse contexto, a presente pesquisa visa apresentar 
conceito, definição e os tipos de  violências elencadas na 
11.340/06 Lei Maria da Penha, para que toda sociedade 
consiga identificar as diversas formas de violência, haja 
vista que  muitos acreditam que para existir violência, 
deve haver á agressão física, essa pesquisa  basea-se na 
Lei 11.340/06 em doutrinas e jurisprudências.

A metodologia utilizada para a pesquisa é de natureza 
bibliográfica e normativa, com base em leis, livros, dou-
trinas e jurisprudências.  

No primeiro capitulo será abordado o conceito da vio-
lência doméstica no Brasil, demostrar que esse contexto 
de desigualdade entre homens e mulheres não é novi-
dade, destacando á sociedade patriarcal como um dos 
pontos fundamentais para essa distinção entre homens e 
mulheres, aborda-se ainda a origem da violência domés-
tica no Brasil, pontuando os índices de violência, e o perfil 

das mulheres vítimas dessa violência.
No capítulo seguinte serão delineadas as formas de 

violência domésticas, que são preceituadas na Lei em 
questão, quais sejam, física, psicológica, moral, patrimo-
nial, sexual, conceituando cada uma, demostrando suas 
peculiaridades e distinções.

Por fim o último capítulo é exposto os abalos supor-
tados pela mulher, na violência psicológica, o sentimento 
de incapacidade e culpa, que sofrem em seu cotidiano 
na relação conjugal, bem como demostrar que isolar as 
mulheres se torna um fator fundamental, assim dificul-
tando seu contato com outras pessoas, dificultando que 
se enxerguem em uma relação de violência, apontar o 
comportamento dessas mulheres.

2 CONCEITO E ORIGEM DA VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA NO BRASIL 

2.1 SOCIEDADE PATRIARCAL

A busca pela igualdade de direitos entre homens e 
mulheres não é novidade. Ao longo dos séculos esse ide-
al tem sido perscrutado pelas mulheres que, lentamente, 
vêm conquistando direitos. No seio da sociedade patriar-
cal e machista, as mulheres eram tratadas com tamanha 
distinção dos homens que, nem mesmo em escolas fe-
mininas, criadas por volta de 1900, era necessário que a 
mulher soubesse ler ou escrever. 

Nesse cenário as mulheres eram criadas para servir 
a seus maridos. Nesse sentido, Perrot (1998, p. 9-10), 
assinala que:

[...] a mulher foi criada para a família e as coi-
sas domésticas. Mãe e dona de casa, esta é 
sua vocação, e nesse caso ela é benéfica para 
a sociedade inteira. [...]. Os homens são, na 
verdade, os senhores do privado e, em espe-
cial, da família, instância fundamental, cristal 
da sociedade civil, que eles governam e re-
presentam dispostos a delegar às mulheres a 
gestão do cotidiano.

O código civil de 1916 apresenta um exemplo clássico 
de distinção. No documento, descrevia-se a mulher casa-
da como relativamente incapaz para o empreendimento 
de atividades como, por exemplo, trabalhar, a qual neces-
sitava de autorização do marido.

Na contramão, o estado do Rio Grande do Norte foi o 
primeiro a sancionar uma lei garantindo o direito ao voto 
pela mulher, em 1927. Porém, não foi reconhecido em 
âmbito nacional, o direito de ser candidata, o que deman-
dou anos de luta, até se constituir, enfim, uma conquista 
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feminina. Muito embora essa luta ainda não tenha chega-
do ao fim, haja vista as mulheres ainda serem tratadas 
de forma inferior, fato é que ao longo de décadas vêm 
buscando-se por direitos, a fim de igualar as pessoas, 
independentemente do gênero. Assim, Rocha (2009, p. 
48) ratifica que;

[...] o Patriarcado é o regime social em que 
o patriarca exerce autoridade preponderante 
sobre as propriedades. As regras de descen-
dência eram patrilineares, os casamentos pa-
trilocais, a herança e a sucessão, determinadas 
pelo lado masculino.

Nessa mesma direção, Pereira (2003, p. 81) sa-
lienta que,

[...] quando pensamos em patriarcado, nos 
remetemos a mais que uma forma de família. 
Ele é, antes de tudo, uma estrutura na qual ho-
mens e mulheres têm o seu desenvolvimento 
com base no mito da superioridade masculi-
na. É a partir daí e nesse contexto que estão 
construindo os ordenamentos jurídicos torna-
-se inconcebível uma sociedade que não seja 
patriarcal.

Conforme se observa nos textos acima, as mulheres 
eram criadas com muitas distinções, se deixava clara a 
superioridade masculina e a subordinação feminina em 
relação aos homens, fossem esses seus pais ou espo-
sos. Em outras palavras, elas eram criadas para atender 
às vontades masculinas e nunca os contrariar. Destarte, 
Saffioti (2004, p.27) diz que

[...] a violência doméstica, aquela ocorrida no 
âmbito doméstico, apresenta características 
específicas. Uma das mais relevantes é a sua 
rotinização, ou seja, ela incide sobre as mes-
mas vítimas, tornando-se rotineira: os agres-
sores são geralmente maridos, companheiros 
ou ex-maridos e ex-companheiros das vítimas.

 

Ainda o estudioso explica as diferenças entre o com-
portamento do homem e da mulher:

[...] a mulher foi socializada para conduzir-se 
como caça, que espera o “ataque” do caçador. 
À medida, no entanto, que se liberta deste con-
dicionamento, passa a tomar iniciativa, seja no 
seio do casamento, seja quando deseja namo-
rar um rapaz. Como o homem foi educado para 
ir à caça, para, na condição de macho, tomar 
sempre a iniciativa, tende a não ver com bons 
olhos a atitude de mulheres desinibidas, quer 
para tomar a dianteira no início do namoro, 
quer para provocar o homem na cama, visando 
a com ele manter uma relação sexual (SAFFIO-
TI, 2006, p. 27).

O simples fato de ser homem, já os colocava em si-
tuação de vantagem sobre as mulheres, eles que man-
davam nas casas, nas mulheres e nas irmãs. Mesmo o 
irmão mais novo, detinha mais prestígio e respeito que 
sua irmã mais velha.

     
2.2 ORIGEM DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO 
BRASIL

Atualmente, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mun-
dial quanto ao homicídio de mulheres, segundo o mapa da 
violência . Exemplo disso é que, dos 4.762 assassinatos 
femininos registrados no país em 2013, 50,3% foi come-
tido por familiares, sendo que, em 33,2% destes casos, o 
crime foi praticado pelo parceiro ou ex-companheiro das 
vítimas. Essas quase 5 mil mortes representam 13 femi-
nicídios diários, somente no ano em tela.

O perfil da violência sofria pela mulher brasileira, re-
tratado pelo relatório nacional, corrobora que, a cada 15 
segundos, uma mulher é agredida, totalizando, em 24 ho-
ras, um número de 5.760 mulheres espancadas, dados 
alarmantes, conforme aponta a Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

1  Mapa da Violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil (Flacso/OPAS-OMS/ONU Mulheres/SPM, 2015).
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Gráfico 1 – Tipos de violência sofridas pelas mulheres brasileiras

Ao analisar o Gráfico 1, percebe-se que a violência 
psicológica está na segunda posição quanto aos tipos 
de agressão sofridas pelas mulheres. Vale destacar que 
grande parte dessa violência física começou com algu-
ma forma de violência psicológica. Observa-se, tam-
bém, que essa violência tão “silenciosa” deixa marcas 
memoráveis na alma das mulheres.

3 FORMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

3.1 FORMAS ELENCADAS PELA LEI 
11.340/06 – LEI MARIA DA PENHA

No texto da lei nº 11.340/06, especificamente em seu 
art. 7°, é possível observar todas as formas de violência 
doméstica cometidas contra as mulheres, as quais es-
tão descritas a seguir.

Art. 7º São formas de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer 
conduta que ofenda sua integridade ou saúde 
corporal;
II - a violência psicológica, entendida como 
qualquer conduta que lhe cause dano emo-
cional e diminuição da autoestima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento 
ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamento os, crenças e decisões, me-

diante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, ri-
dicularização, exploração e limitação do direito 
de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause 
prejuízo à saúde psicológica e à autodetermi-
nação;
III - a violência sexual, entendida como qual-
quer conduta que a constranja a presenciar, a 
manter ou a participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coa-
ção ou uso da força; que a induza a comerciali-
zar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexu-
alidade, que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à 
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 
coação, chantagem, suborno ou manipulação; 
ou que limite ou anule o exercício de seus direi-
tos sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como 
qualquer conduta que configure retenção, 
subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfa-
zer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qual-
quer conduta que configure calúnia, difama-
ção ou injúria.

Assim, nota-se que são várias as formas de violên-
cia doméstica, não se restringindo a agressões físicas. 
Nessa senda, deve-se buscar mecanismos para maior 

Fonte: Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180/SPM
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divulgação de cada um dos tipos de violência domés-
tica, para que as mulheres que são vítimas consigam 
identificar-se nesta situação, buscar ajuda o quanto an-
tes e não deixar as agressões psicológicas evoluírem 
para físicas. As mulheres necessitam de segurança em 
seus lares e, por conseguinte, sentir que esses espaços 
são fortalezas e não prisões.

Contudo, nas relações violentas, observa-se o con-
trário: o homem agressor possui o domínio sob a mu-
lher agredida, tornando-a um ser vazio, sem capacidade 
para expressar suas vontades e sentimentos, fácil de 
ser manipulada. É o homem quem dita as regras e as 
normas, enquanto a mulher apenas as obedece. Nesse 
sentido, nas relações de violência doméstica o bem jurí-
dico em tutela, para Prado (2012, p. 142),

[...] é a incolumidade da pessoa humana. Pro-
tege-se, portanto, a integridade física e psíqui-
ca do ser humano. A tutela penal dispensada 
não se circunscreve à normalidade anatômica, 
mas abarca também a regularidade fisiológica 
e psíquica. Ao proteger a incolumidade pes-
soal, atende-se também ao interesse social 
na conservação de cidadãos aptos e eficien-
tes, capazes de impulsionar o crescimento da 
sociedade e do Estado. Cumpre salientar que 
no artigo 129, parágrafo 9º, protege-se ainda 
o respeito devido à pessoa no âmbito familiar. 
Isso vale dizer: o bem-estar pessoal de cada 
integrante do círculo íntimo de convivência, 
como decorrência do princípio da humanidade 
que veda o tratamento degradante.

 
Nesse contexto, entende-se que se deve proteger não 

apenas a vida, como também a integridade, seja ela física 
ou psíquica do ser humano, ou seja, deve-se protege-lo, 
independente do gênero. Como fundamento, tem-se os 
princípios da dignidade da pessoa humana e da igualda-
de, consagrados em nossa Constituição Federal.

De acordo com Lima (2015, p.910), o sujeito pas-
sivo tem de ser do sexo feminino para configuração da 
violência doméstica e familiar, não sendo aplicável a 
referida lei quando o sujeito passivo for do sexo mascu-
lino. Além disso, não se aplica a casal homoafetivo do 
sexo masculino, embora se aplique a casal homoafeti-
vo do sexo feminino. Assim, dispõe Slegh (2006, p. 3): 

“mulheres que sofrem com a violência doméstica são 
afetadas por eventos cruéis que alteram as suas vidas e 
destroem o seu bem-estar”.

3.2 VIOLÊNCIA FÍSICA

Inicialmente, evidencia-se a forma mais conhecida 
de violência contra a mulher – a física. Essa é sempre 
mais fácil de identificar, pois deixa marcas aparentes, 
ou seja, qualquer um pode notar à primeira vista. Se-
gundo Bowker (1984 apud DAVIDOFF, 2001, p. 387), a 
violência física

[...] no casamento é contínua. No começo, os 
episódios são de pouca importância e a mu-
lher tem ainda algum controle. Por exemplo, o 
marido pode atirar o prato do jantar na parede 
toda vez que a mulher fizer algum trabalho fora 
de casa. Os incidentes menores multiplicam-
-se e um deles acaba em derramamento de 
sangue. Em geral, o homem aterroriza a mulher 
atacando-a brutalmente. Esta fase aguda é ge-
ralmente seguida de calmaria, ficando o marido 
atencioso, arrependido, gentil e compreensivo. 
O ciclo tende a se repetir, embora algumas mu-
lheres consigam rompê-lo.

Vale salientar que o Brasil é signatário de todos os tra-
tados internacionais que asseguram os direitos das mu-
lheres de forma direta ou indireta. Um dos mais impor-
tantes é a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 
e Erradicar a Violência Contra a Mulher (CONVENÇÃO DE 
BELÉM DO PARÁ, 1994), promulgada pelo Decreto nº 
1.973, de 01/08/1996 que, em seu art. 1° sinaliza: “en-
tender-se-á por violência contra a mulher qualquer ato ou 
conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou 
sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto 
na esfera pública como na esfera privada”2.

Dessa forma, observa-se que os direitos das mulheres 
estão consagrados Carta Magna, bem como em diversos 
tratados internacionais, bem como na convenção dos Di-
reitos Humanos, faltando apenas as medidas necessárias 
para efetivação desses direitos como dispõe o art. 7º3: 

Os Estados Partes condenam todas as formas 
de violência contra a mulher e convêm em 

2  Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994) – promulgada pelo Decreto 
nº 1.973, de 01/08/1996.

3  Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, 1994) – promulgada pelo Decreto 
nº 1.973, de 01/08/1996.
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adotar, por todos os meios apropriados e sem 
demora, políticas destinadas a prevenir, punir 
e erradicar tal violência e a empenhar-se em:
a. abster-se de qualquer ato ou prática de vio-
lência contra a mulher e velar por que as au-
toridades, seus funcionários e pessoal, bem 
como agentes e instituições públicos ajam de 
conformidade com essa obrigação;
b. agir com o devido zelo para prevenir, investi-
gar e punir a violência contra a mulher;
c. incorporar na sua legislação interna normas 
penais, civis, administrativas e de outra na-
tureza, que sejam necessárias para prevenir, 
punir e erradicar a violência contra a mulher, 
bem como adotar as medidas administrativas 
adequadas que forem aplicáveis;
d. adotar medidas jurídicas que exijam do 
agressor que se abstenha de perseguir, inti-
midar e ameaçar a mulher ou de fazer uso de 
qualquer método que danifique ou ponha em 
perigo sua vida ou integridade ou danifique sua 
propriedade; 
e. tomar todas as medidas adequadas, inclu-
sive legislativas, para modificar ou abolir leis 
e regulamentos vigentes ou modificar práticas 
jurídicas ou consuetudinárias que respaldem a 
persistência e a tolerância da violência contra 
a mulher; 
f. estabelecer procedimentos jurídicos justos e 
eficazes para a mulher sujeitada a violência, in-
clusive, entre outros, medidas de proteção, juízo 
oportuno e efetivo acesso a tais processos;
g. estabelecer mecanismos judiciais e adminis-
trativos necessários para assegurar que a mu-
lher sujeitada a violência tenha efetivo acesso a 
restituição, reparação do dano e outros meios 
de compensação justos e eficazes;
h. adotar as medidas legislativas ou de outra na-
tureza necessárias à vigência desta Convenção.

Ratificamos que, conforme observa-se, os direitos 
das mulheres estão garantidos tanto na Constituição Fe-
deral, quanto na lei nº 11.340/06, em diversos tratados 
internacionais, falta apenas serem efetivados, de manei-
ra mais enfática e concisa, para que saiam do papel e se 
tornem eficazes, até que não existam distinções entre 
os direitos dos homens e das mulheres.

3.3 VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA 

A violência psicológica, ao contrário da física, não 
é vislumbrada claramente, por isso necessita de mais 
atenção e cuidado. No artigo 7° da lei nº 11.340/06 de-
fine-se violência psicológica como

[...] qualquer conduta que lhe cause dano emo-
cional e diminuição da autoestima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento 

ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, me-
diante ameaça, constrangimento, humilhação, 
manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
ridicularização, exploração e limitação do di-
reito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe 
cause prejuízo à saúde psicológica e à auto-
determinação.

De acordo com o texto, percebe-se que a violência 
psicológica é uma forma de privação de direitos, seja ele 
de escolha, de ir e vir, de crença religiosa, dentre outras. 
Muitas mulheres vivem essa violência diariamente, en-
xergando seu lar como uma prisão. Não podem sair da 
própria casa, não podem escolher sua religião, tampou-
co o tamanho do seu cabelo, pois essas escolhas ficam 
sob o crivo de seus maridos, que detém total controle 
de suas companheiras, muito embora eles sejam ca-
pazes e gozem de plena sanidade mental, ao contrário 
de suas mulheres, que se têm sua capacidade mental 
prejudicada. Para Pietro Perlingieri (2002, p. 60),

[...] a integridade psíquica é um aspecto do 
mais amplo valor que é a pessoa; como autô-
nomo, bem analogamente à integridade física, 
não é suscetível de válida disposição se não for 
em razão de sérios e ponderados motivos de 
saúde. Do mesmo modo que a intervenção no 
corpo do sujeito, aquela destinada a modificar 
em modo considerável e permanente a psique 
se justifica, como em ato em si, exclusivamen-
te com base numa avaliação global do estado 
de saúde feita por pessoa legitimada.

Essa violência é o primeiro passo para que as outras 
aconteçam, por isso as mulheres precisam prestar mais 
atenção no dia a dia de seus relacionamentos: se estão 
tomando suas próprias decisões ou se seus compa-
nheiros as fazem em seu lugar, por exemplo, pois tudo 
acontece de forma bem sutil, levando-as a interpretar o 
gesto como cuidado, que os companheiros estão pro-
tegendo-as, causando-as uma enorme confusão mental 
entre o que eles realmente desejam, ou seja, apenas 
protegê-las ou controlá-las? Assim, discorre Hirigoyen 
(2006, p. 28), sobre o conceito de violência psicológica:

[...] quando uma pessoa adota uma série de 
atitudes e de expressões que visa a aviltar ou 
negar a maneira de ser de uma outra pessoa. 
Seus termos e seus gestos tem por finalidade 
desestabilizar ou ferir o outro. [...] Na violência 
psicológica, ao contrário, não se trata de um 
desvio ocasional, mas de uma maneira de ser 
dentro da relação: negar o outro e considerá-lo 
como um objeto. Esses procedimentos desti-
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nam -se a obter a submissão do outro, a con-
trolá-lo e a manter o poder.

      
Esta situação acaba por influenciar a capacidade de 

as mulheres acreditarem em si próprias. Elas passam a 
não se sentir capazes de administrar suas vidas e famí-
lias e, consequentemente, faz com que não consigam 
denunciar seus agressores.

Nesse sentido, Damásio de Jesus (2000, p. 11) 
considera como “bens jurídicos do delito de violência 
doméstica, ao lado da integridade físico-psicológica in-
dividual, a tranquilidade e a harmonia familiares”. Pode-
-se observar que essa violência fere além da do que os 
olhos podem ver, pois atingem o íntimo das mulheres, 
ferindo sua alma.

3.4 VIOLÊNCIA MORAL

Segundo a lei nº 11.340/06, notadamente em seu 
art. 5° V, a violência moral é “entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”, 
crimes contra a honra tipificados pelo nosso código 
penal da seguinte forma: calúnia (art. 138); difamação 
(art. 139) e injúria (art. 140), com penas que vão de 
3 meses a 2 anos, configurando violência moral, pois 
ferem a honra das vítimas. 

De tal maneira, evidencia-se que violência moral se 
refere ao dano ou tentativa contra a imagem ou a honra 
das pessoas do círculo familiar. Deve-se entender por 
violência moral as formas de humilhar e deixar sem au-
toestima alguma, ao ponto de não terem forças para re-
vidar, ao ponto de acreditarem em tudo o que o agressor 
fala, pois estão sob a influência dos seus companheiros, 
não entendem, tampouco aceitam que são vítimas de 
violência doméstica. Em seu art. 1°, a Constituição Fe-
deral de 1988 consagra os direitos fundamentais:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I–a soberania; II–a cidadania; III-
–a dignidade da pessoa humana; IV–os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa; V–o 
pluralismo político.

          
Dentro da temática acerca da violência doméstica, 

destacada no inciso “III - a dignidade da pessoa hu-
mana”, observamos que independe de sexo, raça, cor 
ou religião. A importância da dignidade para pessoa hu-
mana, denota a necessidade de sua proteção nos lares 
onde essas mulheres são vitimas de violência domésti-

ca, pois muitas já a perderam, sendo tratadas de forma 
cruel, humilhadas, hostilizadas e oprimidas. 

Por essas razões, faz-se necessário desenvolver for-
mas mais amplas de divulgação, em que o foco não se-
jam apenas as agressões físicas, mas sim aquelas que 
ocorrem em silêncio e, inclusive, caracterizadas pelo 
fato de as mulheres, muitas vezes, não saberem que 
vivem em situação de violência doméstica. Além disso, 
alguns homens também não sabem que a praticam, pois 
foram ensinados desde crianças que as mulheres estão 
ali para cuidar deles, para que deixe a casa e as crianças 
em ordem; foram ensinados que as mulheres não devem 
questioná-los, por isso é preciso realizar divulgações de 
fácil entendimento. Somente assim, homens e mulheres 
passarão a entender exatamente as diversas formas de 
violência praticadas dentro dos lares, de maneira ampla.

3.5 VIOLÊNCIA SEXUAL 

A violência sexual é muito comum, inclusive nas re-
lações conjugais, nas quais os parceiros, além de forçar 
a prática do ato sexual, também manipulam sua capaci-
dade reprodutiva, ou seja, as vítimas têm de engravidar, 
mesmo sem querer, apenas para satisfazer a vontade 
dos seus parceiros. No artigo 7°, III, está disposto:

[...] a violência sexual, entendida como qual-
quer conduta que a constranja a presenciar, a 
manter ou a participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coa-
ção ou uso da força; que a induza a comerciali-
zar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexu-
alidade, que a impeça de usar qualquer método 
contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à 
gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante 
coação, chantagem, suborno ou manipulação; 
ou que limite ou anule o exercício de seus direi-
tos sexuais e reprodutivos.

São muitas as relações em não cabe à mulher decidir 
assuntos pertinentes ao seu próprio corpo: se irão ou 
não engravidar, se irão ou não evitar e, nos países onde 
a lei permite, se irão ou não levar a gravidez adiante. 
Isso porque seus parceiros que decidem o que elas fa-
rão ou não com seus corpos.

Assim como são forçadas a manter relações sexuais 
de fora abusiva, sem o seu devido consentimento ou 
vontade, estão ali apenas como objeto de satisfação, 
estão vivas, presas em um corpo sem vida, sem direito 
de escolha, sem perspectiva e sem alegrias. Resta ape-
nas as marcas dessa violência que levarão consigo para 
o resto de suas vidas.
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3.6 VIOLÊNCIA PATRIMONIAL

A violência patrimonial é aquela que traz prejuízo 
para vítima retendo, destruindo total ou parcialmente, 
subtraindo seus bens, instrumentos de trabalho e/ou 
documentos pessoais.

Tal violência costuma estar ligada à violência física 
quando o agressor, após discutir ou agredir a vítima, a 
título de exemplo, quebra ou subtrai o aparelho celular 
da vítima, para que a mesma não possa entrar em con-
tato com ninguém. A privação pode ser ainda de um 
documento ou qualquer outro bem vítima. Em seu art. 
24, a lei nº 11.340/06 lista uma série medidas a serem 
tomadas em juízo, visando à proteção da mulher, vítima 
da violência em tela:

Art. 24.  Para a proteção patrimonial dos bens 
da sociedade conjugal ou daqueles de proprie-
dade particular da mulher, o juiz poderá deter-
minar, liminarmente, as seguintes medidas, 
entre outras:
I - restituição de bens indevidamente subtraí-
dos pelo agressor à ofendida;
II - proibição temporária para a celebração de 
atos e contratos de compra, venda e locação 
de propriedade em comum, salvo expressa au-
torização judicial;
III - suspensão das procurações conferidas 
pela ofendida ao agressor;
IV - prestação de caução provisória, mediante 
depósito judicial, por perdas e danos materiais 
decorrentes da prática de violência doméstica 
e familiar contra a ofendida.
Parágrafo único.  Deverá o juiz oficiar ao car-
tório competente para os fins previstos nos 
incisos II e III deste artigo.

        
Assim, evidencia-se que estas ações buscam res-

guardar o patrimônio conjugal, para evitar que seja di-
lapidado, salvaguardando, assim, o direito da mulher. 
Cabe ressaltar que, em alguns casos, o não pagamento 
da pensão alimentícia arbitrada em favor da mulher tam-
bém é passível de configurar violência patrimonial.

4 OS ABALOS SUPORTADOS PELA 
MULHER ANTE À VIOLÊNCIA  
PSICOLÓGICA

 
4.1 SENTIMENTO DE INCACIDADE E CULPA

Conforme exposto, a violência psicológica é con-
siderada o início de um ciclo de agressões, tendo em 
vista que ela se caracteriza pela discrição e invisibilida-
de aos olhos da sociedade, vindo a causar profundas 

cicatrizes nas vítimas do sexo feminino que se tornam 
cada dia mais fragilizadas e dependentes dos agres-
sores. Muitas, inclusive, acreditam que estão vivendo 
uma situação rotineira, comum aos demais relaciona-
mentos; confiam que todos os relacionamentos são 
complicados; e pensam estar dentro do “padrão” do 
que seja abstruso.

O fato é que essa violência vem crescendo a cada 
dia e pode vir a causar outros problemas gravíssimos. 
Vale salientar que comentários depreciativos são sufi-
cientes para agredir e humilhar a vítima, fazendo com 
que perca sua autoestima, seu amor próprio, que sofra 
sob pressão e perca a vontade de viver. Tais agressões 
ocorrem através do uso de palavras e gestos agressivos 
e depreciativos, de chantagem, de fazer a vítima crer 
que se está buscando o melhor para ela e para o bem 
comum da família, de submetê-la a uma vida de total in-
felicidade, porém preservando sua família e a felicidade 
dos seus filhos.

Mulheres vítimas de violência psicológica se sentem 
inúteis e incapazes de recomeçar, não acreditam serem 
merecedoras de uma nova chance, tampouco que po-
dem encontrar alguém que realmente possa fazê-las fe-
liz. A esta altura, em função da recorrência da agressão, 
já se encontram muito fragilizadas, pois, com o passar 
do tempo, tendem a acreditar nas palavras agressivas 
e que depreciam sua autoestima: “nunca vai encontrar 
outro igual a mim”, “ já esta velha e feia”, “ninguém mais 
te quer”, “você é muito burra”, “gorda, se olhe no es-
pelho”. Fato é que tais conceitos são absorvidos para 
si. Nessa sentindo, Luís Paulo Sirvinskas (2007, p. 112) 
externa sua perplexidade:

[...] merece, no entanto, especial destaque a 
violência psicológica. Pode-se notar que o rol é 
extenso e qualquer atitude, por menor que seja, 
poderá caracterizar essa modalidade de vio-
lência, especialmente quando o marido ridicu-
larizar a mulher por brincadeira, por exemplo.

 Em corroboração, discorre Miller (1999, p. 53):

[...] a rotina da mulher que sofre abuso psicoló-
gico é de constante medo, onde ela nunca sabe 
qual será o próximo passo do companheiro, se 
ele ao chegar a casa trará flores ou se irá, mais 
uma vez, afirmar sua condição de subordina-
da e “estúpida” – ainda que satisfaça todos 
os seus desejos, ele nunca estará satisfeito e 
sempre encontrará uma maneira de atacá-la 
quando chegar do trabalho.

 Vale reforçar que muitas mulheres ainda não 
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sabem que estão sendo vítimas de violência psicoló-
gica, fazendo com que permaneçam em total silêncio, 
que continuem sob esse véu. É necessário mostrar para 
sociedade a importância de se identificar a violência psi-
cológica, dando prioridade e ampla divulgação a essa 
violência “invisível”.

As mulheres são hostilizadas e reprimidas, os agres-
sores as fazem sentir culpa e acreditar que estão er-
radas; distorcem a realidade, fazendo suas ideias e in-
formações se tornarem conflitantes, para que percam, 
cada dia mais, sua lucidez e comecem acreditar que 
estão ficando loucas. Já existe, inclusive, uma nomen-
clatura para definir esses atos: gaslighting:

Gaslighting ou gas-lighting é uma forma de 
abuso psicológico no qual informações são 
distorcidas, seletivamente omitidas para favo-
recer o abusador ou simplesmente inventadas 
com a intenção de fazer a vítima duvidar de sua 
própria memória, percepção e sanidade4. 

Nessa senda, Esbec Rodriguez e Gregório Gomes 
Jarabo (2002, p. 86-87), ensinam que a violência psico-
lógica é um problema grave e que pode gerar as seguin-
tes consequências: 

[...] sentimentos de humilhação, ira, vergonha 
e impotência; preocupação constante pelo 
trauma; auto-culpabilização, com tendência a 
reviver e perceber o acontecimento como res-
ponsável principal pelo mesmo; perda progres-
siva de autoconfiança pelos sentimentos de 
impotência por ela experimentados; alteração 
do sistema de valores, em particular, quebra 
de sua confiança nos demais e na existência 
de uma ordem justa; falta de interesse e mo-
tivação para atividades e afeições prévias; 
incremento de sua vulnerabilidade com temor 
a viver em um mundo perigoso e perda de con-
trole de sua própria vida; diminuição da auto-
-estima; ansiedade, depressão, agressividade; 
alterações do ritmo e conteúdo do sono, dis-
funções sexuais; dependência e isolamento; 
mudanças drásticas no estilo de vida, medo de 
frequentar os lugares de costume etc.

A psicóloga especializada em intervenção clínica, em 
casos de violência psicológica, Adelma Pimentel, afirma 
que “o controle é um subproduto do sistema patriarcal. 
Controlar é tentar anular a subjetividade, modelar, amol-
dar, fazer cópia do outro” (PIMENTEL,2011, p. 41).

Assim, com o passar do tempo, essas mulheres se 
envolvem e acreditam nos seus companheiros, se sen-
tem incapazes e, algumas vezes, até mesmo gratas aos 
seus cônjuges, por cuidarem delas. Em sua concepção: 
“quem iria aguentar uma pessoa incapaz ao seu lado 
tanto tempo?”. Em outras palavras, é assim que elas 
sentem: INCAPAZES.

4.2 O ISOLAMENTO DA MULHER VÍTIMA 
DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O isolamento da mulher é um fator muito importante, 
assim ela se afasta de todos que poderiam ajudá-la. O 
agressor faz com que ela se afaste de amigos e paren-
tes, deixando-a vulnerável ao ponto de deixar tudo nas 
mãos dele. As mulheres já não são capazes de tomar 
decisões, ficando a mercê dos companheiros, dessa 
forma, os agressores as têm sob seu poder, principal-
mente se elas não têm a quem recorrer ao ser agredida, 
conforme corrobora Hirigoyen (2006, p. 31-32):

[...] para que a violência possa perdurar é pre-
ciso isolar progressivamente a mulher de sua 
família, de seus amigos, impedi-la de trabalhar, 
de ter uma vida social. Isolando sua mulher, o 
homem faz com que sua vida fique voltada uni-
camente para si. Ele precisa que ela se ocupe 
dele, que só pense nele. Age de modo a que ela 
não seja demasiadamente independente, para 
que não escape a seu controle. As mulheres di-
zem muitas vezes que se sentem prisioneiras. 

É assim que as mulheres, aos poucos, se tornam 
prisioneiras: começam se afastando aos poucos, para 
agradar os companheiros; depois, percebem que não se 
trata de uma escolha delas, haja vista serem humilhadas 
e chantageadas pelos companheiros, para que se afas-
tem das pessoas; e, por fim, se tornam dependentes 
dos agressores de tal forma que se torna muito difícil 
denunciá-los.

         
4.3 COMPORTAMENTO DE MULHERES 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

As vítimas em situação de violência doméstica apre-
sentam sinais de comportamento caracterizadores des-
ta condição. Percebe-se que passam a duvidar de seus 
atos, se culpam pelo fracasso da relação, não se acham 

4  Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Gaslighting>. Acesso em: 26 abr 2016. Grifo nosso.
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boas o suficiente, por exemplo. Nesse sentido, deve-se 
analisar cada situação calmamente, para descobrir se 
está vivenciando ou não situação de violência domésti-
ca. Uma maneira interessante de descobrir é responder 
aos questionamentos postos abaixo:

Você duvida de si mesma constantemente?
Você se pergunta “eu sou sensível demais?” 
várias vezes ao dia?
Você constantemente se sente confusa ou até 
mesmo maluca?
Você está sempre pedindo desculpas ao seu 
parceiro?
Você não entende por que, com tantas coisas 
aparentemente boas na sua vida, você não está 
mais feliz?
Você frequentemente cria desculpas para justifi-
car o comportamento do seu parceiro para seus 
amigos e sua família (ou até para si mesma)?
Você começa a esconder informações dos 
seus amigos e da sua família para que não te-
nha que explicá-las ou inventar desculpas?
Você sabe que algo está muito errado, mas 
nunca consegue expressar exatamente o que, 
nem para si mesma?
Você começa a mentir para evitar as distorções 
da realidade e ser posta para baixo?
Você tem dificuldade para tomar decisões fáceis?
Você sente que costumava ser uma pessoa 
muito diferente – mais confiante, mais diverti-
da e mais relaxada?
Você se sente desesperançosa e desanimada?
Você sente que não consegue fazer nada certo?
Você se pergunta se é uma parceira “boa o su-
ficiente”?5 

Essas informações devem ser divulgadas de forma 
fácil e acessível, para que todas as mulheres vítimas 
consigam se identificar nesta situação e busquem que-
brar as barreiras invisíveis, recuperar sua autoestima, 
vontade de viver e gerir sua vida e família.

5 CONCLUSÃO

Desde o início dos tempos é sabido que cabe ao ho-
mem exercer um papel diferenciado do da mulher: en-
quanto o homem é criado para alcançar o sucesso finan-
ceiro e profissional; a mulher por sua vez deveria ficar 
em casa, cuidando dos filhos e do lar.  Nos dias atuais, 
no entanto, muita coisa mudou. Mulheres foram para 
ruas reivindicar direitos e, ao longo de décadas de luta, 

conseguiram quebrar alguns tabus, a exemplo do direito 
ao voto, trabalhar fora de casa, ter a responsabilidade 
de manter o lar, tornando essas ações compartilhadas, 
responsabilidade do casal e não apenas do homem.

Muito embora os direitos de homens e mulheres se-
jam iguais, existe um número elevado e crescente de 
relacionamentos abusivos, nos quais as mulheres são 
vítimas de uma violência invisível e silenciosa. Muitas, 
a propósito, desconhecem e não sabem que vivem em 
relacionamento abusivo. Pasmem, muitos dos com-
panheiros também não sabem que praticam violência 
psicológica com suas parceiras, pois foram criados 
com distinções das irmãs, a título de exemplo, em um 
lar onde as mulheres serviam e homens eram servidos; 
onde as mulheres tinham a responsabilidade de cuidar 
da casa, da roupa e das refeições, enquanto os homens 
eram os provedores do lar; ou seja, foram criados como 
se fossem superiores às mulheres, levando isso trans-
pondo isso para o seu relacionamento.

Diante da problemática em evidência sobre a violên-
cia psicológica sofrida por mulheres nas relações con-
jugais, é notório que a vítima assume uma postura dife-
renciada com amigos e familiares e passam a isolar-se 
de todos para satisfazer a vontade do seu companheiro. 
Com isso, se anulam, tanto na relação, como em suas 
vidas particulares.

Diante desse quadro, vislumbra-se necessária uma 
maior divulgação dos tipos de violência de se enqua-
dram na lei nº 11.340/06 de forma clara e especifica, 
para que homens saibam que praticam e que mulheres 
se identifiquem como vítimas. É preciso desmitificar 
esse conceito de violência na sociedade, a qual acredita 
que sua existência se aplica apenas a casos de agres-
são física.

Por se tratar de uma violência invisível e silencio-
sa, se apresenta de forma discreta, trazendo para o dia 
a dia das mulheres vítimas sofrimento e humilhação, 
tornando-as depressivas e sem prazer em viver. Tal 
violência pode implicar consequências mais sérias que 
socos e puxões de cabelo. O abalo psicológico sofrido 
pode ser irreversível, fazendo da mulher prisioneira em 
seu lar e o pior é que esta prisão que não tem muros, 
nela não se faz necessário o uso de algemas. Todavia, a 
figura feminina tora-se prisioneira da sua mente, como 
consequência, em alguns casos, ela vai passar o resto 
da vida em tratamento psicológico, tomando medicação 
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específica, com olhar assustado e sem capacidade de 
cuidar de si mesmo.

É sabido que a desigualdade de gênero marcou a 
sociedade, basta pensar, por exemplo, que há mais ou 
menos um século, o acesso das mulheres à educação 
era restrito, isso porque o papel da mulher se resumia a 
ser uma boa dona de casa. 

Como uma das medidas que visam reduzir a vio-
lência contra as mulheres, temos um exemplo simples 
chamado educação: na criação dos filhos, por exem-
plo, tratar os filhos de forma igual, sem fazer distinção 
de gênero entre eles, educar os dois para se tornarem 
adultos bem-sucedidos. Chega da visão de que a filha 
mulher deve conseguir um bom casamento e o filho ho-

mem deve ser bem-sucedido financeiramente. Atitudes 
como deixar as crianças escolherem sua cor preferida, 
se querem brincar de carrinho ou boneca podem fazer a 
diferença futuramente.

Com a presente pesquisa conclui-se que a socieda-
de patriarcal e a diferença de gênero contribuem para 
que as mulheres sejam tratadas de forma inferior bem 
como para que se tornem vitimas de violência domés-
tica. Ainda, que se faz necessário educar a sociedade e 
divulgar amplamente as formas de violência no âmbito 
do lar, com o intuito de abrir os olhos de todos. Em um 
contexto geral, as mulheres precisam entender que não 
são culpadas pelos abusos que sofrem em suas respec-
tivas relações.
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Resumo
O objetivo deste artigo é exibir os direitos inerentes aos menores e seu percurso na legislação brasileira sem 
a pretensão de exaurir, especialmente na mudança proporcionada através da Lei 13.010 de 26 de Junho de 
2014, visto que, a mesma alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, inserindo mais visibilidade 
as garantias desta parcela da população no cenário jurídico, consagrando-os como sujeitos de direitos 
e consequentemente elevando a importância do princípio da proteção integral. Para tanto, buscar-se-á, 
através do método dedutivo, expor também, os paradigmas derivados da Constituição Federal de 1988 que 
em função da evolução do direito principalmente na esfera familiar delineou reflexões no que concerne o 
Código Civil de 2002. Sob a mesma ótica, será tratado o estudo da responsabilidade civil dos pais em face 
dos filhos menores e a atuação direta do Estado com o fim de harmonizar estas relações no caso concreto, 
no que se refere à aplicação da prestação jurisdicional por meio do poder judiciário. 

PALAVRAS-CHAVE: Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Menino Bernardo. Princípio da proteção 
integral. Limites da intervenção do Estado.

STUDY COMPARATIVE ON THE LIMITS OF INTERVENTION OF STATE IN THE FAMILY 
POWER - LAW Nº 13.010 OF JUNE OF 2014

Abstract
The objective of this article is to display the rights attached to minors and their journey in the Brazilian 
legislation without pretension of exhausting, especially in the change provided of Law 13.010 of June 26 
of 2014, seen that, the same alter the Statute of Children and Adolescents – ECA, inserting more visibility 
guarantees this portion of the population in the juridical scenario, consecrating them as subjects of rights 
and increasing so the importance of the principle of full protection. Therefore, we will seek, through the 
deductive method, exposing also, paradigms derived from the Constitution of 1988 in function to the 
evolution of right mainly at sphere family outlined reflections in what concern on the Civil Code of 2002. 
Under the same optics, it will be treated the study of parent’s responsibility in the face of children minor 
and the  acting direct  of state in order to harmonize these relations in the case concrete, regarding of if 
the application installment jurisdictional through of power judiciary.

Keywords: Statute Child and Adolescent. Law Boy Bernardo. Principle of full protection. Limits of state 
intervention.
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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa promove o estudo comparativo sobre 
os limites da intervenção do Estado no poder familiar – 
Lei n° 13.010/14. Há vários instrumentos na sociedade 
que serviram para lapidar o processo que estruturou as 
relações sociais, a título de exemplo, notamos ao lon-
go da história a influência direta da religião, destaca-se 
também, a notável preponderância do papel da escola. 
Contudo, a instância objeto deste estudo, terá enfoque 
no poder familiar, no âmbito dos ditames criados com 
o advento da Lei 13.010/2014, “Lei Menino Bernardo”.

A lei aponta uma série providências materializadas, 
objetivando a proteção dos menores, incluindo a veda-
ção expressa do uso de tratamento cruel e degradante, 
inclusive, prevendo pena caso eventualmente ocorra 
agressão dentro da entidade familiar. A partir da referida 
garantia ofertada aos menores, na suspeita do emprego 
de maus-tratos contra os mesmos o conselho tutelar 
mais próximo deve ser comunicado para posteriormen-
te adotar as medidas cabíveis. Em linhas gerais estes 
fatos geram a seguinte problemática: Diante do poder 
interventivo do Estado e sua mediação direta e insidio-
sa na administração familiar acarreta a substituição do 
poder familiar? Tal ingerência é viável? Como tem sido 
a aplicação dos direitos dos menores pelos tribunais? 

Constantemente, as mais variadas formas de vio-
lência são empregadas como instrumento de correção 
em face dos menores, passando a descrever de forma 
clara o abuso explícito. Entretanto, quando tais compor-
tamentos surgem é extremamente necessário o reco-
nhecimento da condição de pessoa em formação que é 
concedida aos menores. Esta parte da população conta 
com a chancela do Estado para assegurar as condições 
salubres no núcleo familiar. 

Sendo assim, o presente estudo justifica-se por ter 
em sua natureza relevância de cunho social, ao ponto 
em que alerta a sociedade, sobretudo, reforçando o real 
progresso dos direitos dos menores de 18 anos. Tendo 
em posse, espaço na garantido na lei, buscando agora, 
o acato integral.

No que tange às estratégias metodológicas, que 
foram usadas para o alcance dos objetivos desta pes-
quisa, foram embasadas em Spinoza (1993), configu-
rando um estudo metódico, pois, aplica-se o raciocínio 
dedutivo, a partir do silogismo jurídico, que por sua vez, 
consiste em um método de cunho racionalista, que aduz 
a razão como meio exclusivo para chegar ao real conhe-
cimento, contando somente com a utilização da lógica 
para obter conclusões puramente formais.

2 CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SUJEITOS DE DIREITO À LUZ DA 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

No curso da história do Brasil é possível observar 
que, as garantias tanto do individuo como as sociais 
eram limitadas ou simplesmente ignoradas, em razão 
da forte influência ditatorial implantada pelos militares 
que predominou por longos anos. Contudo, a partir da 
instauração do processo de abertura política notou-se a 
necessidade de aderir a uma nova Constituição, dessa 
vez pautada nos valores democráticos.

É nítido que as crianças e adolescentes apesar de 
não ter alcançado a maioridade civil, possuem direitos e 
deveres que devem ser respeitados como os de qualquer 
outro cidadão. Na medida em que, a legislação assegura 
os direitos dos mesmos, por intermédio de ferramentas 
legais que vem proporcionando condição plena para seu 
desenvolvimento.

Tal proteção encontra-se abarcada por força legal, 
visto que, no interior do ordenamento jurídico brasilei-
ro há diversos diplomas que sustentam e constituem 
o dever dos pais e do Poder Público de colocar as 
crianças e adolescentes a salvo de qualquer espécie 
de violência. Evidenciando o pleno desenvolvimento 
da dignidade da pessoa humana, zelando pelo respeito 
da existência dos direitos do menor no aspecto social, 
psicológico e intelectual. 

2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A promulgação da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil de 1988 ocorreu após o fim do período 
autoritário e implicou em diversas e progressivas mu-
danças no direito em todos os âmbitos. Tendo como 
característica fundamental a instituição do Estado de-
mocrático de direito, a mesma aboliu os vestígios e in-
terferências propagados pelo regime autoritarista. 

As inovações não foram meramente de cunho polí-
tico, registre-se que a mesma consagrou inúmeras ga-
rantias, dando maior visibilidade aos direito fundamen-
tais. Na hipótese de violação ou ameaça de grave lesão 
a estes a lei permite a atuação direta do poder judiciário. 
A referida mudança também respingou no seio familiar. 
No inicio a família, era concebida como célula básica do 
Estado e com a nova perspectiva, a estrutura familiar 
tornou-se uma comunidade fundada na igualdade e no 
afeto recíproco.

Sendo a Constituição Federal a norma máxima den-
tro do Estado Democrático de Direito, em função de 
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seus comandos constitucionais constituírem normas 
imperativas que originam o ius cogens, a submissão e 
obrigatoriedade independem de aceitação de seus des-
tinatários. O terceiro artigo da CRFB/88, consignou os 
objetivos da República Federativa do Brasil, entre eles, 
destaca-se o inciso IV:

[...] IV - promover o bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação. 
(BRASIL, 1988, grifo nosso).

Finalmente, nota-se a vedação constitucional a dis-
criminação social na dimensão dos direitos subjetivos, 
em razão dos princípios da igualdade e da dignidade da 
pessoa humana que alicerçam o Estado, inclinando a 
necessidade de proteger o ser humano, sendo indispen-
sável para a construção da democracia.

Em resumo, esta considerável evolução do ordena-
mento jurídico brasileiro funciona como bússola de refe-
rência, devendo ser observada na interpretação dos de 
mais ramos do direito. Usando como ponto de partida a 
nova codificação adotada, a utilização da Carta Magna 
e dos seus princípios estruturantes, ora consagrados, 
constitui caráter fundamental. Devendo ser utilizados 
como filtro e suporte para a aplicação das normas infra-
constitucionais no caso concreto.

2.2 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL

É inegável que as crianças e adolescente gozam de 
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa hu-
mana, ressaltando as condições de liberdade e dignida-
de, constituindo como dever da família, da sociedade e 
do poder público em geral assegurar, efetivar e priorizar 
os direitos dos menores, tornando-os não apenas sujei-
tos de deveres como também de direitos.

O princípio da proteção integral responsabiliza di-
retamente os pais e assegura os menores a proteção 
total até que a maioridade seja alcançada, o legislador 
constata que os menores de 18 (dezoito) anos merecem 
proteção integral da sociedade, da família e do Estado 
em razão da sua condição de pessoa em desenvolvi-
mento e vulnerável.

A partir da nova dogmática jurídica, o referido prin-
cípio é responsável pela promoção da aplicação dos 
direitos fundamentais nas relações privadas, conforme 
dispõem o art. 227 da Constituição Federal de 1988:

É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jo-
vem, com absoluta prioridade, o direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, 
à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência fami-
liar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
(BRASIL, 1988). 

 
A matéria que este princípio trata está integralmen-

te absorvida pela doutrina e jurisprudência dominante, 
devendo ser considerado o que realmente é para me-
lhor para os menores. Apesar dos obstáculos a serem 
vencidos, temos caminhado rumo ao reconhecimento, 
efetividade e fortalecimento preponderante no alcance 
dos direitos e interesses das crianças e adolescentes. 

Sendo assim, o princípio da proteção integral en-
contra-se recepcionado expressamente na Constituição 
Federal, ao passo em que, indica com cabal exatidão os 
direito e garantias fundamentais que tem como protago-
nistas os menores de idade, então, é necessário elevar o 
vislumbre de forma preferencial em nível federal, estadual 
e municipal, de acordo com a Carta Magna, ressaltando 
ainda que, a mesma é consagrada como lei hierarquica-
mente superior, sendo claro que as outras leis devem 
necessariamente seguir e respeitar a mesma como base.

2.3 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

Até meados dos anos 80 não havia lei especifica ou 
orientação que colocasse limites na educação de crian-
ças e adolescentes, resultando no forte uso da violência 
como medida de correção. No Brasil, as leis exclusivas 
para menores surgiram somente na década de 90, por 
intermédio da Constituição Federal houve a elaboração 
do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que 
aboliu a prática da violência infantil de expressamente, 
excluindo o padrão de educação que ofendia diretamen-
te a dignidade da pessoa humana, eliminando as cir-
cunstâncias que indiquem desrespeito indiscutível aos 
direitos asseverados aos menores.

Frise-se que, o ECA utiliza o disposto na constituição 
Federal de forma conjunta com a “Doutrina da Proteção 
Integral”, ambas inspiraram a Lei n° 8.069/90 – ECA, 
sendo as mesmas usadas como âncora, dando apoio ao 
interesse preponderante dos menores, devendo o poder 
judiciário estar sempre atento a este relevante aspecto, 
para que, o direito da criança e do adolescente não sofra 
nenhum tipo de atos que atentem contra sua integridade 
física e psíquica, cabendo à família e ao Estado zelar 
pela efetivação desses direitos, com base do ensina-
mento de Maria Berenice Dias (2009), vejamos: 
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O Estatuto da Criança e do Adolescente, acom-
panhando a evolução das relações familiares, 
mudou substancialmente o instituto. Deixou de 
ter um sentido de dominação para tornar-se si-
nônimo de proteção, com mais características 
de deveres e obrigações dos pais para com 
os filhos do que de direitos em relação a eles 
(DIAS, 2009, p. 383). 

O estatuto mencionado cuida de forma exclusiva 
dos direitos conferidos aos menores, passando a proi-
bir de forma expressa a utilização de castigos físicos 
como modelo de punição, na hipótese de causar lesão 
ou provocar condutas que ridicularize e desfavoreça os 
menores, cabendo à aplicação das medidas de seguran-
ça sempre que os direitos reconhecidos por lei forem 
ameaçados ou violentados por: ação ou omissão da 
sociedade ou do Estado, como também, por abuso ou 
omissão dos pais ou responsável.

É indiscutível que o novo sistema é conduzido na 
prática com efeito de sustentar aos menores, àqueles 
que ainda não foram comtemplados com a maioridade 
civil possuem direitos que vão além dos inerentes aos 
adultos, dispondo de um rol exclusivamente de direitos, 
sendo função privativa do Ministério Público a atuação 
como fiscal da lei objetivando à efetivação e concretiza-
ção dos direitos dos cidadãos menores de dezoito anos.

É manifesto que o legislador na elaboração Estatu-
to da Criança e do Adolescente, buscou definir os mais 
variados direitos aplicáveis aos menores, no sentido de 
realizar e contribuir a promoção da cidadania emana-
da dos direitos fundamentais, em virtude do gozo do 
status atribuído aos menores como pessoa em desen-
volvimento, com o fito de oportunizar a real proteção 
de forma expressa, reiterando o que foi anteriormente 
fixado pela Constituição.

2.4 CÓDIGO CIVIL DE 2002

A intercessão do legislador constituinte também tem 
destaque no Código Civil de 2002, representando um 
prisma decisivo em razão das alterações emanadas das 
normas e princípios constitucionais, ao pontuar a igual-
dade entre os membros da família.

Inicialmente, o chamado poder familiar era conhe-
cido por pátrio poder e foi instituído em Roma, sua fi-
nalidade era restrita a satisfação do interesse do chefe 
de família, sendo a totalidade dos poderes conferido 
exclusivamente à figura do patriarca (pai), a quem era 
atribuída toda autoridade no tocante a ordem pessoal e 
patrimonial, como se observa:

A referida estrutura consagra, definitivamen-
te, a “doutrina jurídica da proteção integral”, 
ao indicar que os interesses dos pais não se 
impõem aos dos filhos, reconhecendo-se a 
condição de sujeitos de direitos que a lei lhes 
atribui. Estamos diante de uma nova estrutura 
familiar marcada essencialmente pelas respon-
sabilidades dos pais pelos filhos, pessoas em 
condições peculiares de desenvolvimento (PE-
REIRA, 2010, p.449).

Em decorrência da mudança radical derivada da 
nova perspectiva no meio jurídico, visando à melhoria 
das relações familiares rumo à proteção dos direitos de 
todos que integram a base familiar ganhou mais ênfase, 
observa-se a descaracterização da autoridade dos ge-
nitores resultando no reconhecimento da condição de 
sujeito de direito atribuído por lei aos menores.

Sob esta ótica, finalmente surge a Lei n° 10.406/02, 
que instituiu o Novo Código Civil brasileiro ab-rogando 
o Código Civil de 1916, entrando em vigor no dia 11 de 
janeiro de 2002, normatizando toda evolução histórica 
oriunda do impacto do cenário familiar e propriamente 
nos direitos, eliminando a família patriarcal e destacan-
do a família contemporânea que por sua vez é pautada 
na afetividade e na igualdade de seus membros. 

À luz do artigo 1.630 do Código Civil de 2002, cabe 
aos pais exercer o poder familiar perante os filhos, até 
que maioridade civil seja atingida. Por tanto, neste espa-
ço de tempo os genitores ou responsáveis legais devem 
proporcionar aos menores todos os meios que realcem 
na prática a satisfação do interesse dos mesmos, com 
observância nos limites fixados por lei.

Neste mesmo ângulo, o art. 1.634, dispõem sobre a 
figura dos pais como idôneos para que cobrem de seus 
filhos obediência, respeito e os serviços que cabem pro-
porcionalmente a sua idade e condição. Usando estes 
aspectos, é possível perceber que os pais é inerente 
toda responsabilidade pela educação dos seus filhos 
devendo, protege-los contra qualquer circunstância que 
arrisque a garantia de seus direitos, com fulcro na previ-
são legal, é crucial honrar a condição do filho enquanto 
menor.

2.5 RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS 
EM FACE DOS FILHOS 

É cristalino que os pais possuem o encargo atribu-
ído por força de lei de proteger, cuidar e educar, cons-
tituindo um dever legal inerente aos pais e um direito 
que reveste os menores de dezoito anos. Por tanto, a 
omissão por parte dos pais para com os filhos no to-
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cante a violência, configura-se como um desrespeito 
ao direito que os mesmos possuem de gozarem de um 
tratamento fundamentado no princípio da dignidade da 
pessoa humana, firmando na realidade, um direito ora 
constitucionalizado.

A professora civilista Maria Berenice Dias (2009), 
compreende que a evolução das relações familiares 
deixou de ter um sentido de dominação para torna-se 
sinônimo de proteção, trazendo mais características de 
deveres e obrigações dos pais para com os filhos do 
que de direitos em relação a eles. 

A priori, nota-se que os pais recebem do Estado 
o encargo de resguardar os direitos fundamentais de 
seus filhos, os entes públicos atuam assegurando a 
assistência à família. Tal responsabilidade é resultante 
da responsabilidade civil dos pais em relação aos filhos 
fixada Código Civil vigente na forma do artigo 932, I, que 
designa a responsabilidade dos pais pelos filhos meno-
res, sendo o Código Civil de 2002 um dos responsáveis 
pela aplicação dos direitos fundamentais nas relações 
privadas.

3 DA LEI MENINO BERNARDO

No primeiro semestre de 2014, conforme noticiado 
pelo Senado Federal, o Congresso Nacional retomou a 
discussão do projeto de lei complementar n° 7672/2010, 
inicialmente intitulado pelos populares como “lei da pal-
mada”. Somente após transitar dois anos no congresso 
obteve êxito em sua aprovação, em razão do infortúnio 
ocorrido com Bernardo Boldrini. Sendo a lei supracitada 
rebatizada pela Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania da Câmara dos Deputados, em memória de 
Bernardo Uglione Boldrini de 11 anos, cruelmente as-
sassinado pela madrasta Graciele Ugulini, com a ajuda 
da amiga Edelvânia Wirganovicz e o pai, Leandro Boldri-
ni figura como mentor do crime ocorrido no interior do 
Rio Grande do Sul. 

Com a sanção presidencial o projeto virou a Lei 
13.010 de 2014, sendo publicada no diário oficial no dia 
26 de junho de 2014, a aprovação acarretou a alteração 
no texto normativo da Lei nº 8.069/90 - (ECA), acres-
centou ao referido estatuto mais clareza, por tanto, li-
mitou a atuação dos pais no que tange as formas de 
correção, tencionando o fim dos incontáveis excessos 
cometidos devido o abuso de poder.

Dispõe sobre a alteração da Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, e da Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, o Novo Código Civil, estabe-
lecendo o direito da criança e do adolescente a 
não serem submetidos a qualquer forma de pu-
nição corporal, mediante a adoção de castigos 
moderados ou imoderados, sob a alegação de 
quaisquer propósitos, ainda que pedagógicos, 
e dá outras providências1. 

A matéria legal em evidência possui carga de cunho 
educativo, pois diante da triste realidade vivenciada na 
sociedade brasileira, onde pendura o uso da coerção 
física e dos maus-tratos, tendo como destinatário os 
menores de idade, notou-se a necessidade de reedu-
car a sociedade contemporânea, mudando os valores 
que se sobressaíram no correr dos anos, ao passo em 
que, vem apontando a sanção moral como a forma mais 
apropriada para sanar um comportamento indesejado, 
desde que, não implique em danos a saúde psíquica do 
menor, eliminando a utilização de castigos físicos e res-
saltando o devido reconhecimento dos direitos huma-
nos aos menores de idade. 

3.1 A INTERVENÇÃO ESTATAL NO PODER 
FAMILIAR

Conforme dispõe previsão legal, é dever da União, 
dos Estados e Municípios participarem de forma con-
junta na elaboração de políticas públicas. Cabendo ain-
da, a tomada de providências com o ânimo de enfrear 
o uso de castigo físico ou execução de meios a este 
equiparado, propagando formas não violentas que se 
destinem a educação de menores. Deste ângulo, é pos-
sível perceber o encargo assumido pelo Estado, princi-
palmente, no tocante aos direitos dos menores que, se 
revestem da condição de prioridade absoluta, discipli-
nando a relação entre pais e filhos.

Neste mesmo viés, é possível identificar que cabe 
ao poder interventivo do Estado e sua mediação dire-
ta e insidiosa na administração familiar para efetivar a 
proteção dos direitos individuais e sociais, tendo em 
vista que, a intercessão do Estado está presente na 
elaboração e execução da política de atendimento aos 
direitos que envolvam diretamente o interesse do me-
nor de idade, tal mediação torna ainda mais significa-

1 Disponível em: <http:// www.camara.gov.br/sileg/integras/360122.pdf>. acesso em: 15 de outubro de 2016.
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tiva à atuação estatal propriamente no poder familiar e 
na esfera privada.

Por este prisma, para reprimir a pratica de castigos 
imoderados que chegam a resultar em morte, surge à 
atuação do Estado trabalhando em busca da reeduca-
ção da sociedade, usando como motivação a gritante 
necessidade de superar que a educação seja visualizada 
como sinônimo de violência, e ainda, com o fim de evi-
tar que casos de violência mínima ou extrema se con-
sumem, findando as causas que indicam desrespeito 
indiscutível aos direitos asseverados aos menores. 

O dever de tutelar a família e ordenar as relações de 
seus membros são conferidos ao Estado, Maria Berenice 
Dias (2009, p. 392) ensina que o direito de família é re-
gido por normas imperativas, inderrogáveis, de natureza 
publicista que limitam as pessoas independentemente 
da vontade do destinatário, ou seja, não se sujeitam a 
vontade das partes. Por tanto, o Estado diante de um 
fato determinado buscará tutelar as entidades familia-
res mais do que atender o interesse de seus indivíduos, 
com o objetivo de propagar seus direitos fundamentais, 
contudo não descaracterizando sua natureza privada. 

Neste sentido, vislumbra-se que é vedado o uso da 
força como instrumento de correção, cabendo à inge-
rência dos entes federativos para dar eficácia a norma 
frente à prestação jurisdicional. A equidade entre o pri-
vado e o público está abarcada na garantia do exercício 
pleno da dignidade da pessoa humana que integra a co-
munidade familiar, portanto, a necessidade de integra-
ção do mínimo existencial e imprescindível à dignidade 
familiar que, simboliza uma matéria de cunho oponível 
ao Estado, como também, a sociedade, este elo propicia 
a estabilidade social. Sabemos que ao Estado cabe ga-
rantir a devida proteção à pessoa, estendendo também 
a cada um que integra a comunidade familiar, sendo 
atribuído ao poder estatal a função de instituir mecanis-
mos que se destinem a controlar a violência que eventu-
almente possa existir no cotidiano da família.

3.2 AMPLIA A REDE DE PROTEÇÃO DOS 
MENORES

Partindo da premissa da necessidade de integrar os 
entes públicos na participação da família, para promo-
ver a devida regulamentação das relações familiares, in-
fluindo e expandindo por meio das normas jurídicas os 
direitos das crianças e adolescente. É possível consta-
tar que, os menores de idade, atualmente, usufruem dos 
direitos que antes eram inerentes somente aos adultos. 
As incontáveis divergências geradas acerca dos méto-
dos empregados pelos pais para educar os filhos me-

nores possibilitaram a atuação reguladora do Estado no 
núcleo familiar, em conjunto com os novos aspectos 
implantados no ordenamento jurídico por intermédio da 
Lei Menino Bernardo.

Considerando o número expressivo de crianças e 
adolescentes, torna-se fundamental a cobrança da devi-
da atenção estatal para tutelar seus direitos e assegurar 
a primazia no seu cumprimento, a partir do exercício na 
prática será possível a notar a valoração absoluta sem 
nenhuma exceção da proteção integral dos menores na 
sociedade. Devendo ser proporcionado em conjunto 
pela família, comunidade e pelo Estado, conforme pre-
ceitua o art. 4° do ECA:

É dever da família, da comunidade, da socieda-
de em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissiona-
lização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária 
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
TE, 1990).

É inderrogável que a legislação brasileira envolve os 
direitos dos menores de 18 (dezoito), merecendo aten-
ção na aplicação dos preceitos legais nos Tribunais, na 
busca da solução dos conflitos de forma efetiva, cami-
nhando rumo a uma sociedade mais igualitária e con-
tribuindo para corrigir as deformidades das estruturas 
familiares que marcaram o nosso país.

A partir do exposto, verifica-se que há obrigação so-
lidaria entre os pais, a sociedade e o Poder Público, com 
o propósito de assegurar os menores acerca do direito 
pleno à educação sem o emprego de mecanismo cruel ou 
degradante não admitindo o retrocesso. Devendo o aces-
so à cidadania ser realizado com plena prioridade, levan-
do em conta a proteção necessária no espaço de tempo 
que é considerado o período de formação dos mesmos.

4 ESTUDO COMPARADO

O conceito de família encontra-se assimilado como 
componente chave para o andamento social desde os 
primórdios. É certo que a Constituição de 1988 ampliou 
este conceito trazendo finalidades específicas, entre 
elas destaca-se a formação dos menores em sentido 
integral, seu desenvolvimento físico, psicológico, espiri-
tual, denotando particularmente a moral e a vida social.

Apesar disso, verificamos de forma reiterada a prá-
tica de violência doméstica contra os menores, tal ativi-
dade independe do nível cultural e da posição ocupada 
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na sociedade. Em razão desse desempenho negativo 
constituir um motivo alarmante, veremos a seguir a 
aplicação e posição na prática no que concerne a Lei 
13.010/14, a partir da coleta de julgados recentes do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e o objeto de 
análise subsequente será a percepção do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, neste sentido, vejamos o entendi-
mento nos Tribunais.

O instituto do pátrio poder ou poder familiar é 
um múnus de ordem pública que o Estado im-
põe aos genitores, que se constitui de um con-
junto de direitos e deveres relativos à proteção 
do filho com o objetivo de garantir sua formação 
como pessoa, para enfrentar os desafios da 
vida. Tanto na formação do seu caráter, como 
instrução para se tornar um cidadão capaz.
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70068458082. OITAVA 
CÂMARA CÍVEL DO TIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
PORTO ALEGRE-RS. RELATOR DES. IVAN LE-
OMAR BRUXEL. 29 DE SETEMBRO DE 2016).

Diante do abordado, é cediço afirmar que aos geni-
tores é oponível o dever de educar sua prole, contanto 
que não exceda a meta cravada por força legal. Por sua 
vez, a matéria legal vem comtemplando a correção com 
um escopo pedagógico, sem ultrapassar o direito-dever 
posto e emanado por obrigação legal, contribuindo sig-
nificativamente para a formação e estruturação da per-
sonalidade de seus herdeiros.

É palpável que o exercício do poder familiar deve ser 
igualitário, acompanhado também de meios modera-
dos, e tem como marco inicial o nascimento dos filhos, 
finalizando somente quando alcançada a maioridade 
civil ou por meio da emancipação. Por tanto, este vincu-
lo jurídico é voltado completamente para o interesse e 
proteção das crianças e adolescentes, de tal forma que 
vem sendo observado de forma absoluta pelo judiciário 
para ser posto no caso concreto.

Tratamento ou degradante, como formas de 
correção, disciplina, educação ou qualquer 
outro pretexto, pelos pais, pelos integran-
tes da família ampliada, pelos responsáveis, 
pelos agentes públicos executores de me-
didas socioeducativas ou por qualquer pes-
soa encarregada de cuidar deles, tratá-los, 
educa-los ou protegê-los. (APELAÇÃO Nº 
00041098120128260052. 1ª CÂMARA DE DI-
REITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DE SÃO PAULO-SP. RELATOR DES. FIGUEIRE-
DO GONÇALVES. 27 DE JULHO DE 2015).

Contando com o auxílio da jurisprudência que, nasce 
de enunciados sumulados e decididos pelos Tribunais a 

partir de decisões reiteradas sobre matéria de natureza 
constitucional, é certo que as mesmas devem ser uti-
lizadas quando conveniente como regramento jurídico 
em razão de seu cunho vinculante, capaz de constituir 
comandos jurídicos de carga influenciadora.

Portanto, a contar dos acórdãos examinados, con-
clui-se, sobretudo, pela consonância na aplicação prá-
tica da Lei 13.010/14, no cotidiano jurídico pelos Tribu-
nais de Justiça em acordo com os comandos oriundos 
dos dispositivos constitucionais. Destacando um dos 
pilares valorativos, situado nos fundamentos da Repú-
blica Federativa brasileira que, corresponde à dignidade 
da pessoa humana, destarte, o sofrimento físico ou psí-
quico é considerado uma negação dos direitos humanos 
cujo ato além de abusivo é inaceitável. 

Sendo assim, a garantia da segurança dos menores 
tem sido priorizada pelo Poder Judiciário que, em notá-
vel acordo com os dispositivos legais tem respaldado 
em cunho prático o direito que a crianças e os adoles-
centes possuem de serem educados sem nenhum mé-
todo agressivo, constituindo gradativamente uma socie-
dade mais justa e democrática.

5 CONCLUSÃO 

É fato que as crianças e adolescentes foram tratadas 
com forte disparidade na esfera normativa em compa-
ração aos maiores de idade. Apesar disso, a atuação 
do ordenamento jurídico e a clamante mudança cultural, 
impulsionou o Brasil a destituir a perspectiva individu-
alista adotada pelo Código Civil de 1916 e sobrepor a 
família instrumentalizada, baseada no poder familiar 
que, atribuiu aos pais direitos e deveres em conjunto, 
buscando a proteção dos menores a partir da promulga-
ção da Constituição da República de 1988, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente e do Código Civil de 2002.

Neste instante, ficou evidenciada a pretensão de 
abolir toda forma de negligência, opressão, violência e 
descriminação contra as crianças e adolescentes. Em 
razão de sua vulnerabilidade, ficou consolidando o en-
tendimento que os mesmos detêm todos os direitos que 
abrangem a pessoa humana. É público que as crianças 
e adolescentes desfrutam do direito à liberdade, ao res-
peito, como também, a dignidade, sobretudo por esta-
rem em processo de desenvolvimento. Tais direitos de 
âmbito civil e social encontram-se resguardados tanto 
pela Constituição quanto pelas Leis. 

Com o ingresso da Lei 13.010, ficou demonstrado 
o direito que a criança e o adolescente usufruem, ao 
destacar que os mesmos devem ser educados sem o 
emprego castigos físicos, tratamento cruel ou degra-
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dante. A “Lei Menino Bernardo” possui carga educativa, 
responsável por complementar o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, objetivando sempre respeitar o melhor 
interesse dos menores.

Portanto, destaca-se a possibilidade da ingerência 
estatal no núcleo familiar, sempre que for necessário ga-
rantir os direitos e promover os princípios fundamentais 
aos que estão com personalidade em desenvolvimento. 
Em razão da parcela de menores em situação de risco é 
indispensável que seja acentuado em conjunto a prote-
ção integral e a prioridade absoluta, com a finalidade de 
viabilizar a defesa dos integrantes da família. Em resu-
mo, a intervenção estatal possui caráter complementar, 
por tanto, a intervenção do Estado na esfera privada não 
exclui o poder familiar depositado nos genitores ou res-
ponsáveis legais, o Poder Público só irá intervir quando 
os pais fizerem uma má administração do múnus a eles 
atribuído, este condão participativo do Estado contribui 
para estabilidade familiar. 

Em síntese, o poder familiar toma como estrutura 
duas premissas essenciais: a primeira é a natureza afe-
tiva da relação de seus membros, e a segunda é o poli-
ciamento estatal sobre tais relações, ao ponto de pos-
suir autonomia para impor sanções que complementam 
a realização das funções típicas do poder familiar.

Conclui-se que, as principais formas existentes de 
intervenção do estado no poder familiar são a sus-
pensão, a extinção e a perda do poder familiar. Ambas 
constituem sanções aplicadas aos genitores pela infra-
ção dos deveres inerentes ao poder familiar, e ocorrem 
quando a base familiar sofre ameaça ou violação em 
virtude de alguma ação ou omissão que ultrapassa as 
diretrizes deste poder, e consequentemente impossibi-
lite ou comprometa o bem estar do menor. Então, de 
forma concisa nota-se os aspectos mais importantes 
em relação à intervenção do Estado no poder familiar.  

Verifica-se que, o Estado deverá intervir para regular 
o papel dos pais, bem como para sanar os problemas 
motivados pela ausência total ou parcial do poder fa-
miliar, quando os incontáveis fatos que abrangem este 
poder forem derivados da administração desarmoniosa 
dos genitores no desempenho das funções impostas 
pelo ordenamento jurídico.

Ante o exposto, observa-se claramente que o enten-
dimento jurisprudencial tem como trajetória a busca da 
valorização do interesse do menor no caso concreto, 
contando com o poder-dever familiar e com a participa-
ção continua do Poder Público, para assegurar o gozo 
das crianças e adolescentes dos direitos expressos na 
constituição.
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quaisquer de suas edições, no Repositório Científico da Universidade Potiguar - UnP ou em quaisquer outras plataformas, base 
de dados e/ou meios de divulga- ção/disseminação do conteúdo, existentes ou que venham a ser inventados, nacionais ou es-
trangeiros, a título gratuito ou oneroso, nos quais venha a Revista a ser disponibilizada, cabendo-lhes, para tanto, as faculdades 
de edição, adaptação, revisão, publicação, transmissão ou retransmissão, comunicação ao público e distribuição, impressa e ou 
digitalmente, e licença ou relicenciamento, podendo, ainda, ceder e ou substabelecer, com ou sem reservas, e a que título for, os 
direitos ora cedidos, sem prejuízos de eventuais outras outorgas.
Ao submeterem seus textos, o (s) autor (es) concede (m) a todos os usuários do Repositório Científico da Universidade
Potiguar o acesso livre a sua obra.

NORMAS TÉCNICAS

7.  A Revista Juris Rationis contém duas partes para publicação de artigos científicos:
Parte I – contempla artigos científicos com um mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 25 (vinte e cinco) páginas.
Parte II – Espaço Verbum - contempla trabalhos de iniciação científica, em formato de artigo científico, com o mínimo de 10 (dez)
e o máximo de 15 (quinze) páginas, sob orientação de um professor universitário especialista.

8. DO FORMATO DOS ARTIGOS 
Os artigos devem ser entregues via e-mail e configurados para papel A4, observando as seguintes indicações:
g  margens esquerda e superior, 3 cm; direita e inferior, 2 cm;
g os parágrafos devem ser justificados;
g recuo da primeira linha em 2 cm da margem esquerda;
g espaçamento um e meio (1,5 linha) entre linhas, exceto nas notas de fim; 
g a fonte a ser utilizada é a Arial, tamanho 12, exceto nas notas de fim (Arial, 10).

9. DA ESTRUTURA TEXTUAL 
A estrutura do artigo deve obedecer às normas da ABNT e deve conter os seguintes elementos: 

9.1. ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS (NESTA ORDEM):
g Título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos; 
g Resumo na língua do texto: Consiste na apresentação concisa dos pontos relevantes do texto, fornecendo elementos que 

permitam o leitor obter conhecimento prévio sobre o assunto a ser abordado.
g Palavras-chave: Palavras simples ou compostas que, além do título, identificam os assuntos tratados no artigo. São 

utilizados na indexação dos artigos.

9.2 ELEMENTOS TEXTUAIS:
g Introdução: delimitação do assunto tratado e objetivos da pesquisa;
g Desenvolvimento: explanação ordenada e pormenorizada do assunto tratado;
g Conclusão: conclusões correspondentes aos objetivos e hipóteses.
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9.3 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS (NESTA ORDEM): 
g Em língua estrangeira: título e subtítulo (se houver), separados por dois pontos.
g Em língua estrangeira: versão do resumo na língua do texto, seguido das palavras-chaves, em inglês e/ou espanhol 

(ABSTRACT e KEYWORDS, no inglês; e RESUMEN e PALABRAS-CLAVE, no espanhol);
g Notas explicativas: em fonte Arial 10, letra menor do que a usada no texto.
g Referências das obras consultadas no trabalho em fonte Arial 12; alinhados a esquerda e com espaçamento simples entre linhas.

10. DO RESUMO
O Resumo no idioma do texto deve conter 100 a 250 palavras, em seqüência de frases concisas e objetivas e não uma simples 
enumeração de tópicos. O espaçamento entre linhas é simples. 

11. DAS PALAVRAS-CHAVE
as palavras-chave são descritores que representam o conteúdo do trabalho. São palavras simples ou compostas que, identificam 
os assuntos tratados no artigo e o título. São separadas por ponto e finalizadas por ponto. O número máximo de palavras-chave 
são 6 (seis), para adequação ao Currículo Lattes do autor. 

12. DA TRADUÇÃO
Caso o autor não tenha conhecimentos suficientes em inglês e espanhol, o Conselho Editorial da Revista Juris Rationis encarre-
gar-se-á de providenciar a tradução.

13. DA NUMERAÇÃO PROGRESSIVA
A numeração progressiva deve ser adotada para sistematizar o conteúdo do trabalho nas seções do texto. Após a numeração da 
seção, usa-se apenas 1(um) espaço de caracter, conforme orienta a norma da ABNT (NBR 6024).

 Divisão     Exemplo
 Seção Primária     1 CAIXA ALTA E NEGRITO
 Seção Secundária    1.1 CAIXA ALTA E SEM NEGRITO
 Seção Terciária    1.1.1 Caixa baixa e com negrito
 Seção Quaternária    1.1.1.1 Caixa baixa e sem negrito
 Seção Quinária     1.1.1.1.1 Caixa baixa e com grifo
 Após a seção quinária recomenda-se não subdividir a) alínea 
 mais e adotar o uso de alíneas:  a).... b)...

14. DAS CITAÇÕES
As citações podem ser diretas e indiretas e deverão ser feitas de acordo com a norma da ABNT (NBR 10520) da seguinte forma:

14.1 Citação direta no texto:
–  Citações de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. 
  Ex.: "a iniciativa econômica era o atributo de uma minoria, hoje todos devem ter (e perseguir constantemente) esse atri-

buto" (SCHUMPETER, 1982, p. 20).

–  Citações de mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda com letra menor que a 
do texto (Arial 10), espaço simples entre linhas e sem aspas.

                Ex.: 
Há quatro instituições básicas que não podem ser esquecidas, quando se preten-
de entender o que foi o século XIX, e suas conseqüências para o século imediata-
mente posterior. Dessas instituições duas são de natureza econômica e duas de 
natureza política (MOTTA, 1986, p. 49).
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  Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a expressão “grifo nosso” entre 
parênteses após a chamada da citação ou “grifo do autor”, caso o destaque já faça parte da obra consultada.

  As citações devem vir acompanhadas das referidas fontes, ano de publicação e paginação, respectivamente, respeitando 
os direitos autorais do autor. 

14.2 Citação indireta no texto: São transcrições ou reproduções da idéia do texto original sendo transcritas com outras pa-
lavras. Nesta citação é importante a indicação de autoria, porém não necessita das aspas e a paginação é um elemento 
opcional.

Ex.: Segundo Martinelli (1994, p. 476), a primeira referência ao termo ocorreu no século XVI e definia o capitão que contratava 
soldados mercenários para servir ao rei.

14.3 Citação com reticências: é usada quando houver omissão de parte do texto transcrito no início, no meio ou final da 
citação, usa-se a reticência entre colchetes.

15. ENDEREÇO DA REVISTA
O email para contato é edunp@unp.br, não sendo este o endereço de submissão de textos para a revista.

16. RECOMENDAÇÕES
 Orientamos que o(s) autor (es) realize (m) uma revisão, observando cuidadosamente para o seguinte:

1-  Peça (m) a um profissional da área em questão à apreciação do artigo antes de encaminhá-lo à revista;
2-  Revise (m) atentamente o texto quanto às normas solicitadas: tamanho da fonte, a numeração progressiva, numeração 

de página, formatação da página e dos parágrafos, citação no corpo do texto e referências, conforme solicitado. Compare (m) se 
todas as fontes citadas constam na lista de referêcias ao fim do trabalho.

3-  Zele (m) para que seja encaminhado o Termo de Autorização de Reprodução/Publicação de Obra e Cessão de Direitos 
Patrimoniais.




