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APRESENTAÇÃO 

 
 

Esta coleção reúne os artigos apresentados no 1º Seminário Sobre Internacionalização nos 

Cursos de Direito da UNIVALI, que ocorreu nos dias 27 e 28 de março de 2017, no Campus de Itajaí, 

da Universidade do Vale do Itajaí. 

Este Seminário buscou consolidar a cooperação acadêmica e o intercâmbio internacional 

entre a Universidade do Vale do Itajaí (Brasil), a Università degli Studi di Perugia (Itália) e a 

Universidad de Alicante (Espanha), sendo oportunidade para propagar o conhecimento científico e 

as pesquisas desenvolvidas nos Cursos da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, e nas instituições 

associadas. 

O título da obra “Diálogos entre a Ciência Jurídica e a Contemporaneidade” empenha-se em 

abranger os diversos temas abordados nos 64 artigos aprovados, resultando nesta coletânea de 4 

volumes:  

VOLUME 1 – Aspectos do Direito Público e da Diversidade 

VOLUME 2 – Conflitos e Processo 

VOLUME 3 – Constituição, Direito Ambiental e Sustentabilidade 

VOLUME 4 – Direitos Humanos e Gênero 

É inexorável a qualidade dos artigos apresentados por diversos autores dos mais diferentes 

estados da federação brasileira, fruto de profícuas pesquisas realizadas por graduandos, 

Mestrandos, Mestres, Doutorandos e Doutores da UNIVALI e de outros Programas de Pós-

graduação em Direito. 

Espera-se que a publicação dos artigos apresentados nesse Seminário possa semear e 

fomentar o aprofundamento de estudos e pesquisas com estudiosos brasileiros e estrangeiros em 

suas respectivas áreas de atuação. 

Mas mais importante ainda é a consolidação do processo de Internacionalização da 

instituição, que se concretiza no nível dos trabalhos apresentados e na riqueza das temáticas 

escolhidas. 
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Na Universidade do Vale do Itajaí e na escola de Ciências Juridicas e Sociais bem como no 

PPCJ, o processo de Internacionalização é uma realidade e uma necessidade; num mundo 

globalizado e com fronteiras cada vez mais fluídas, estudar em parceria e com outras universidades 

é um  imperativo de qualidade e contemporaneidade. 

Que esta obra seja a primeira de muitas e que venha consolidar a excelência de nossa 

produção.  

 

Boa leitura 

 

Prof. Dr. José Everton da Silva – UNIVALI 

Profa. Dra. Fernanda Sell de Souto Goulart Fernandes – UNIVALI 

Profa. Dra. Jaqueline Moretti Quintero – UNIVALI 
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O INIMIGO ESTÁ LÁ FORA OU ATÉ MESMO DENTRO DE CASA: A 

CULTURA DO STALKING É MAIS COMUM DO QUE VOCÊ IMAGINA! 

 

Larissa da Silva1 

Jonathan Cardoso Regis2 

Flávio Schlickmann3 
 

INTRODUÇÃO 

Stalker, ou perseguição reiterada obsessiva, é um comportamento presente no 

cotidiano de milhares de pessoas no mundo todo, incluindo brasileiros, que não 

possuem uma legislação vigente de proteção contra a esse tipo de comportamento. 

Hoje a pouca discussão e a falta de legislação deixam vítimas desamparadas frente à 

agressores cada vez mais violentos e que a cada minuto vem se modernizando e 

utilizando de novas ferramentas como a internet para auxílio na identificação e 

proximidade com suas vítimas.  

Tem-se como primeiro problema da presente pesquisa, se há algum tipo de 

previsão legal para o Stalker na legislação Brasileira? E o segundo problema, quanto aos 

reflexos na sociedade que a falta de uma legislação fomenta?  

O presente artigo tem como objetivos compreender e analisar a como iniciou o 

comportamento do Stalker e possíveis soluções para esse problema, seus reflexos na 

sociedade que não tem a tipificação em sua legislação e como esta ocorrendo as 

pesquisas e o andamento da legislação para o Stalker dentro do Brasil.   

Utilizando do método comparativo, o presente artigo busca uma comparação 

entre o Brasil e outros países que já possuem uma pesquisa iniciada e legislação vigente 

sobre tal matéria. 

                                                        
1 Acadêmica de Direito – Univali- E-mail: larissa_arcs@outlook.com 
2 Doutor em Ciência Jurídica (Univali), Mestre em Gestão de Políticas Públicas (Univali), Pós-graduado em Direito 

Processual Civil com Habilitação para o Magistério Superior (Univali) e Administração em Segurança Pública 
(Unisul). Professor de Curso de Direito (Univali). Membro do IASC e associado ao Conselho Nacional de Pesquisa e 
Pós-graduação em Direito (CONPEDI). E-mail: joniregis@univali.br. 

3 Mestre em Ciência Jurídica (Univali). Pós-graduado em Ciências Penais (Universidade Anhanguera - UNIDERP). 
Professor de Curso de Direito. E-mail: schlickmann@univali.br. 
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A conduta da perseguição obsessiva, também chamada de Stalker, já tipificada 

em países como, Estados Unidos e Austrália.  

Hoje o problema mundial contra stalkers tem se tornado parte do cotidiano, mas 

a pouca informação a respeito e as maneiras de proteção ineficazes auxiliam ainda mais 

no desespero de vítimas, que demoram a notar que tais comportamentos são abusivos.  

Com o atual crescimento das mídias sociais, o Stalker ganha uma nova roupagem 

como, Cyberstalking, assim tendo maiores proporções e assim fazendo suas vítimas se 

sentirem cada vez mais acuadas e dificultando ainda mais a identificação do Stalker, que 

pode recorrer a falsas identidades digitais e visualizar as informações sem que haja 

registro de tal comportamento 

O auxílio a vítima, ainda ineficaz no Brasil, deixa ao relento essas pessoas já 

fragilizadas pela conduta, e que já apresentam reflexos da vitimização em seu cotidiano 

e que acabam não possuindo nenhum tipo de apoio.  

Hoje, o Brasil busca, com a modernização do Código Penal, criado em 2012, que 

apesar de já ter sido enviado a comissão da constituição, ainda não está em vigor, a 

atualização desse tipo de conduta, através da criminalização da mesma.  

1 BREVE HISTÓRICO DA CONDUTA DO STALKIG (STALKER) 

Inicialmente há de se ressalta que o pioneirismo quanto a questão de legislação 

acerca do Stalker foi os Estados Unidos, em razão da vitimização da atriz, Rebecca 

Schaeffer, ao ser perseguida durante 3 anos por um fã obcecado, Robert John Bardo. 

Robert efetuou disparos de arma de fogo e suprimiu a vida de Rebecca em frente 

de seu apartamento na Califórnia. A atriz que na época tinha apenas 21 anos e carreira 

promissora, noiva do então diretor de cinema e televisão Brad Silberling. 4 

Seu agressor, Robert, que teve uma infância conturbada, após ser abusado por 

um de seus irmãos e depois deixado em um orfanato quando tentou cometer suicídio, 

já focado sua obsessão em outra vítima, a então atriz infantil e ativista da paz, Samantha 

Smith. John viajou para Maine atrás da então vítima, mas a polícia encontrou e o levou 

                                                        
4 ATTRICE AMERICANA UCCISA A LOS ANGELES. Disponível em:  

<http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/07/20/attrice-americana-uccisa-los-
angeles.html> Acesso em: 17 jan. 2017. 
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para casa. Porém pouco tempo depois a atriz veio a falecer em um acidente de avião, e 

então Robert mudou seu alvo de obsessão para Rebecca.  

Quando o mesmo viu suas expectativas e delírios de amor serem inúteis (na 

época Rebecca estava noiva), e segundo artigo, ele ainda citou durante seu julgamento, 

que Rebecca era “ l'ennesimaputtanadi Hollywood “ 5 , ainda segundo artigo o que 

influenciou para seu surto foi uma cena de sexo que Rebecca fez e assim levando ele à 

um surto que terminou tragicamente com a morte da vítima. Após esse ocorrido, 

surgiram novas leis para a proteção e para sigilo da população. Depois desse caso por 

exemplo ficou proibido que pudesse acessar dados pessoais como endereço nos 

cadastros de trânsito, pois foi dessa maneira que John encontrou onde a atriz morava.  

Na mesma linha de famosos que sofreram ataques tem-se a cantora Björk, seu 

perseguidor, Ricardo Lopez, o mesmo planejou enviar uma carta bomba para a cantora 

com a intenção de matá-la ou ao menos desfigura-la. 

Ricardo Lopez, nasceu no Uruguai, de família de classe média mudou se para 

Giorgia nos Estados Unidos, onde se estabeleceram. Quando questionados por seu 

comportamento, os familiares descrevem como um rapaz com um bom relacionamento, 

mas, introvertido.  

Posteriormente trabalhou no controle de pragas do irmão apenas para sustento, 

e então se fixou totalmente no mundo das celebridades, encontrando sua primeira 

vítima, uma atriz americana, porém após a mesma terminar um relacionamento de 

longo prazo com um homem e iniciar rapidamente outro, Ricardo se viu “desiludido” e 

assim passou sua obsessão para sua nova vítima, com mais violência e de maneira 

descontrolada.  

O novo alvo de sua obsessão foi a cantora Irlandesa Bjork, (a qual nunca foi de 

cunho sexual), tanto que em seu diário escrito cita que "Eu não poderia ter relações 

sexuais com Björk, porque eu a amo.".  

                                                        
5  BRONDONI, Cristina. Rebecca Schaeffer: il suo omicidio e lo stalking Disponível em:   

<http://www.tutticrimini.com/2013/04/19/rebecca-schaeffer-il-suo-omicidio-e-lo-stalking/>   Acesso em: 05 
dez. 2016. 
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Ele a via como uma "figura filha" por causa de sua "aparência e voz infantil" (apesar de 

a cantora ter quase 10 anos à mais). Acreditava-se que Lopez sofria de Transtorno 

Obsessivo Compulsivo e Transtorno de Personalidade Esquizotípica.6 

No total, seu diário possui 803 páginas, que vão de reflexões sobre Bjork, à 

pensamentos de inadequação devido ao seu sobrepeso, ou até mesmo a delírios, como 

inventar uma máquina do tempo para voltar a 1970 e ser amigo de Bjork. 

[...] o professor de psicologia Louis B. Schlesinger posteriormente analisado diário de 

López e notou que continha 168 referências a sentimentos de fracasso de López, trinta 

e quatro referências ao suicídio e catorze referências diretas e indiretas ao assassinato. 

[3] Enquanto López mencionou outras celebridades cinquenta e duas vezes, ele fez 408 

referências a Björk7. 

Em 1996, Lopez mudou se para Hollywood, e leu em um artigo na revista 

Entertainment Weekly em que citava que a cantora estaria em um relacionamento 

amoroso com o cantor Goldie. Depois de 18 meses de raiva contra o cantor, ele citou 

em seu diário "I wasted eight months and she has a fucking lover"8 e assim começou a 

imaginar formas de punir o cantor.  

Passou a gravar fitas de vídeo, cada uma com cerca de duas horas de gravações 

em seu apartamento, onde ele fala sobre panejar sua vingança. A partir do momento 

em que ele começou as fitas de vídeo, sua raiva de bjork e Goldie se intensificou 

rapidamente. Quando em uma de suas fitas ele afirma "I'm just going to have to kill her. 

I'm going to send a package. I'm going to be  sending her to hell."9 

A ideia original de López era uma bomba cheia de agulhas contaminadas por HIV, 

mas o mesmo acabou sendo abandonado por ter notado que o mesmo era inviável, e 

neste caso passou para próximo plano, o qual tinha como ideia fabricar uma bomba 

dentro de um livro e enviar para a cantora como se fosse enviado de sua gravadora, o 

leitor que abrisse o livro acabaria morto ou desfigurado pela bomba. Por fim, após a 

entrega da bomba ele se mataria e assim permaneceriam juntos no céu.  

A morte de Lopez foi gravada por ele mesmo, em sua última fita, intitulada "Last 

                                                        

 6 Ricardo Lopez - The Björk Stalker <http://showdomedo.blogspot.com.br/2015/04/ricardo-lopez-bjork-
stalker.html> Acesso em: 17 jan. 2017. 

7Schlesinger, Louis B. (Fevereiro de 2006). "Celebrity perseguição, homicídio e suicídio A Autópsia Psicológica". 
International Journal of Offender Terapia e Criminologia Comparada . SAGE Publicações 50:.. 39-46 

8 “Eu perdi oito meses e ela tem um amante de merda” Tradução livre. 
9 “Vou ter que matá-la. Vou enviar um pacote. Vou enviá-la para o inferno.” Traduzido por Larissa da Silva 
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Day - Ricardo López", que se inicia com ele indo ao correio postar a bomba e depois indo 

para casa para realizar o suicídio. As últimas palavras de Lopez foram "a little nervous 

now. I'm definitely not drunk. I am not depressed. I know exactly what I am doing. It [the 

gun] is cocked back. It's ready to roll."10.11 

 Isto ocorreu no dia 12 de setembro, no dia 16, foi notado um odor ruim do 

apartamento de Lopez quando a polícia entrou encontrou ele morto, após encontrarem 

as fitas, foi necessário procurar no prédio por mais explosivos, apesar de ter sido 

construído apenas um.  

Quando foi tomado conhecimento do explosivo enviado a bjork, a polícia entrou 

em contato com a Scotland Yard, que interceptou o explosivo antes de chegar até a 

cantora, onde o mesmo foi detonado pelas autoridades competentes de maneira 

segura. O que Lopez não sabia era que bjork e Goldie tinham terminado o 

relacionamento poucos dias antes de ele enviar o explosivo e se matar.  

No Brasil, situação recente envolveu amodelo e apresentadora Ana Hickmann, 

em Belo Horizonte – MG, quando o jovem, Rodrigo Augusto de Pádua, após um surto 

sequestrou, e atirou contra Ana, mas que acabou atingindo a cunhada da modelo, 

Giovana Oliveira, e depois o cunhado da modelo, Gustavo Corrêa, acabou por render e 

após render acabou atirando alegando legitima defesa, e assim, Rodrigo veio a falecer.12 

Destaca-se que nem todo Stalker se expõe ou expõe sua obsessão em público 

como Rodrigo, que tinha milhares de postagens demonstrando sua obsessão, e até 

mesmo descrevendo agressões as quais o mesmo planejava para sua vítima, as quais 

ainda podem ser encontradas no twitter de Rodrigo.13O comportamento dele colocou 

em risco não só a vítima mas também seus familiares e amigos. Vale também mencionar 

que Rodrigo imaginava que ele e a modelo tinham algum tipo de relacionamento 

amoroso, e diante de sua obsessão denota-se cunho sexual, quando o mesmo descreve 

                                                        
10 "Dentro da mente de uma celebridade Stalker". Disponível em: <abcnews.go.com>. Acesso em: 03 jan. 2017. 
11 “Estou um pouco nervoso agora. Eu definitivamente não estou bêbado. E não estou depressivo. Eu sei exatamente 

o que eu estou fazendo. Ela (a arma) está armada para trás. Está pronta para rolar.” Traduzido por Larissa da Silva 
12 Ana Hickmann sofre atentado em hotel; homem é morto. Disponível em:  

<http://vejasp.abril.com.br/cidades/ana-hickmann-sofre-atentado-em-hotel-de-bh/>. Acesso em: 17 jan. 
2017. 

13 Perfil de Rodrigo de Pádua nas redes sociais.Disponível em:<https://twitter.com/rodgutttttto>.Acesso em: 17 jan. 
2017. 
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em redes sociais o que faria com a sua vítima.  

2 DESCRIÇÃO DA CONDUTA DO STALKING (OU STALKER) 

O perfil psicológico é possível de não ser notado, Stalkers são focados, 

cuidadosos, em sua maioria, até pela sua característica de perseguição em sua primeira 

fase, posteriormente na segunda fase observa-se o descontrole e o perigo. Pela falta 

ainda de conhecimento, podem levar meses até a pessoa que está sendo perseguida 

notar esse tipo de comportamento por parte do Stalker.14 

As perseguições são marcadas inicialmente por fotos, guardar pequenas coisas, 

pequenos furtos de objetos pessoais, isso tudo antes da segunda fase quando o stalker 

se torna violento ou mais próximo. Quando motivado por “amor” a pessoa realmente 

acredita deter posse da outra, ou um relacionamento, ou até mesmo ver outros 

relacionamentos da sua vítima como uma traição ao seu tempo dedicado a ela. 

Diante do desenvolvimento tecnológico vivenciado nas últimas décadas e da 

facilidade existente ao acesso de informações, decorrente, em especial as redes sociais, 

houve uma caracterização, assim, surgindo o Stalking, expressão que na língua inglesa 

refere-se a perseguição. 

Aquele que pratica tal conduta denomina-se Stalker, ou perseguidor, adotando 

uma conduta que, de forma obsessiva, impulsiva e muitas vezes ameaçadora, a outra 

pessoa. 

Tendo início em pequenas condutas diárias, muitas vezes ignoradas pelas 

vítimas, posteriormente podem tomar proporções desastrosas, tanto psicologicamente 

quanto físicas para a vítima. 

Resumidamente, stalking é a vigilância exacerbada que uma pessoa dispensa a outra, 

muitas vezes forçando contatos indesejados. Nem sempre há um motivo claro além da 

obsessão, no entanto, um stalker (ou seja, o obcecado) muitas vezes pode ter o intuito 

de amedrontar sua vítima. Portanto, perseguidor é uma boa tradução em português 

para o termo15. 

                                                        
14 ALMEIDA, Cristina. "Stalking": conheça a patologia que leva à perseguição Disponível em:  

<http://cienciaesaude.uol.com.br/ultnot/2009/02/06/ult4477u1332.jhtm>. Acesso em: 17 jan. 2017. 
15  AMOROSO, Danilo. O que são stalkers e por que são tão perigosos? Disponível em: 

<http://www.tecmundo.com.br/privacidade/5411-o-que-sao-stalkers-e-por-que-sao-tao-perigosos-.htm>. 
Acesso em: 16 ago. 2016. 
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Tem-se ainda que ao definir Stalk, resulta da “perseguição silenciosa e 

despercebida, podendo-se incluir, também, a intenção de matar ou capturar [...]”, 

enfatizando-se também o “sentido empregado em face das perseguições pessoais, pelo 

qual, até mesmo por computador, se dá a perseguição reiterada e muitas vezes anônima 

de determinados sujeitos16”. 

The term obsessional follower, and its use in this review, is drawn from two clinical stud- 

ies of this population conducted by Zona, Sharma, and Lane (1993) and Meloy and 

Gothard (1995). It describes a person who engages in an abnormal or long-term pattern 

of threat or harassment directed toward a specific individual. An abnormal or long-term 

pattern of threat or harassment is def'med as more than one overt act of unwanted 

pursuit of the victim that is perceived by the victim as being harassing. The term is not a 

diagnosis, but instead a pattern of behavior and inferred motivation17. 

Tem-se também, quando da caracterização de um comportamento obsessivo, 

como sendo de natureza repetitiva e persistente de uma ideia, impulso ou pensamento, 

podendo ser temporalmente instável e variável, de acordo com tanto a personalidade e 

humor do indivíduo perseguidor18. 

Diz-se que a vítima do Stalker são celebridades, obviamente, estes por estarem 

constantemente na mídia (televisiva, impressa e nas redes sociais), acabam por chamar 

atenção da sociedade quando acabam sendo vitimados por um comportamento de 

insistente perseguição, obsessiva, doentia, resultando, muitas vezes em ameaças e 

agressões. 

Destarte a vitimização de celebridades, as quais detêm voz para manifestar tais 

ataques, o cidadão anônimo não possui tal ferramenta, seja pela falta de conhecimento 

seja pelo receio de tal ameaça obsessiva ser concretizada.  

Pesquisas apontam que o maior número de vítimas são pessoas comuns, e os 

                                                        
16ROSA, Alexandre Morais da. QUARESMA, Heloisa Helena. Stalking e a criminalização do cotidiano: Hollywood é o 

sucesso! Revista Síntese Direito Penal e Processual Penal. Porto Alegre: Síntese, v. 73, n. 76, out./nov. 2012, p. 99. 
17 O seguidor obsessivo, e seu uso nesta revisão, é elaborado a partir de dois estudos clínicos desta população 

conduzida por Zona, Sharma, e Lane (1993) e Meloy e Gothard (1995). Ele descreve uma pessoa que se envolve em 
um padrão anormal ou a longo prazo de ameaça ou assédio direcionado para um indivíduo específico. Um padrão 
anormal ou a longo prazo de ameaça ou assédio é definido como mais do que um ato evidente de perseguição 
indesejado da vítima que é percebido pela vítima como sendo assédio. O termo não é um diagnóstico, mas sim um 
padrão de comportamento e motivação inferido (tradução livre do autor). MELOY, J. Reid. Stalking (obsessional 
following): a review of some preliminar studies, p. 148. Disponível em: <http://ac-els-cdn-
com.ez119.periodicos.capes.gov.br/1359178995000135/1-s2.0-1359178995000135-main.pdf?_tid=bbe05e58-
6573-11e6-8072-00000aacb361&acdnat=1471546023_7239b30cd796e8be32605c72f6db3a1b>. Acesso em: 16 
ago. 2016. 

18 MELOY, J. Reid. Stalking (obsessional following): a review of some preliminar studies, p. 148. 
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possíveis agressores também são pessoas comuns, as mesmas que participam de nossa 

vida todos os dias, e que tem acesso as informações das mesmas. 19 

Amigos, parentes, namorado/namorada, companheira/companheiro, fazendo 

do dia-a-dia um alvo. Ainda mais com o advento da internet, em que o Stalking recebe 

uma nova roupagem e um alcance muito maior, como exposto anteriormente, surgindo 

o cyberstalking. 

De qualquer sorte, a palavra stalkingapresenta o sujeito ativo como “perseguidor” capaz 

de, por seu comportamento obsessivo, direcionado ao sujeito passivo, agindo de forma 

intencional e de acordo com um curso de conduta, buscar informações e controlar a vida 

deste, causando danopsicológico. A construção americanizada do tipo destaca como 

núcleosessenciais: a) repetição; b) por curto período de tempo; c) dano físico e/ou 

psicológico na vítima (quer pessoal, como para sua família ou próximos, inclusive 

animais); d) deve ser plausível; e) capaz de impedir a realização de atividades cotidianas. 

O realizado via internt dá-se o nome de cyberstalking20. 

O Stalking ou cyberstalking, são comportamentos de insistente assédio, tendo 

por finalidade a perturbação, ameaças e temor sofridos pela vítima, as quais podem 

iniciar de forma despretensiosa, inofensiva, alcançando com o passar do tempo, 

patamares superiores quando, por exemplo, o autor dos persistentes assédios constata 

que a vítima não se interessa na sua aproximação, acabando por resultar “em 

comportamentos de assédio podem tornar-se intimidatórios, perigosos e cada vez mais 

assustadores21”, dentre estes, danificar bens pessoais, gerar lesão corporal, envio 

constante e incansável de cartas, e-mails, bilhetes, sms, ligações telefônicas 

ameaçadoras, chegando, em alguns casos, a tentativa ou até mesmo a concretização em 

matar/agredir fisicamente a vítima.  

Inúmeras vezes esse tipo de comportamento pode ser confundido pela vítima, 

que inicialmente pode achar educado, cortês o comportamento do stalker, exatamente 

por ele “passar por alguém ideal“ para a vítima.22 

                                                        
19 BREIDING, Matthew J. Prevalence and Characteristics of Sexual Violence, Stalking, and Intimate Partner Violence 

Victimization—National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, United States, 2011. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4692457/> Acesso em: 17 jan. 2017. 

20ROSA, Alexandre Morais da. QUARESMA, Heloisa Helena. Stalking e a criminalização do cotidiano: Hollywood é o 
sucesso!, p. 99. 

21  Apoio a Vítima. Levar o Stalking a Sério. Disponível em: <http://www.apav.pt/stalking/index.php/features>. 
Acesso em: 16 ago. 2016. 

22  Apoio a Vítima. Levar o Stalking a Sério. Disponível em: <http://www.apav.pt/stalking/index.php/features>. 
Acessoem: 16 ago. 2016. 
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Já que inicialmente o stalker não possui um comportamento violento. Para 

algumas vítimas que tem uma visão mais romantizada tudo parece perfeito, porém, 

muitas vezes com o tempo o grande sonho torna-se um pesadelo, quando a paranoia, 

toma conta do perseguidor e o relacionamento se torna impossível manter.  

Em regra, estes comportamentos começam por ser sutis e, de certa forma, inofensivos 

ou mesmo lisonjeiros ou cortejadores, por forma a “conquistar” a vítima. Podem não 

passar do simples e inofensivo envio de e-mails, cartas, mensagens, flores ou presentes, 

demonstrando o interesse em estabelecer com a vítima uma relação de maior 

proximidade/intimidade. A natureza quase romantizada que estes contatos iniciais 

parecem assumir provocam alguma confusão na vítima, que poderá ter dificuldade em 

reconhecer o risco associado a este tipo de comportamentos e/ou em demonstrar de 

forma clara que este tipo de condutas lhe causa desconforto ou incómodo (inclusive 

para não ferir ou melindrar os sentimentos do/a autor/a destes comportamentos)23. 

Estudos dão conta que o Staking foi diagnosticado como decorrente da síndrome 

de Clerambault ou erotomania24, resultante de “emoções patológicas que segue uma 

evolução ordenada, passando pelos estágios de esperança, despeito e rancor25”. 

Diante da percepção do envolvimento do ser amado com terceiros surge o despeito e 

diante de sua rejeição, o rancor. Quando o paciente erotomaníaco alcança o estágio de 

rancor, depois de repetidas rejeições que sofre, não raro exerce retaliações contra seu 

objeto de amor ou contra terceiros26. 

Meloy descreve o perfil do Stalker, tendo como diagnóstico uma pessoa 

seguidora obsessiva e, diante da complexidade e variações existentes na população, se 

torna difícil estabelecer um padrão de comportamento, destacando transtornos 

comuns, como esquizofrenia, transtornos de humor e abuso de substância, semelhante 

a outros criminosos com transtornos mentais, somado a transtornos de personalidade, 

contudo, podendo ser improvável que seja transtorno de personalidade anti-social27.  

O Cyberstalking tornou-se ainda mais intimidatório e fácil, depois das redes 

sociais e da grande expansão dos meios de comunicação e mídias em geral. Hoje pode 

se encontrar toda a rotina na internet, de modo rápido e simples, assim possibilitando 

                                                        
22MELOY, J. Reid. Stalking (obsessional following): a review of some preliminar studies, p. 152. 
23 Apoio a Vítima. Levar o Stalking a Sério. Disponível em: <http://www.apav.pt/stalking/index.php/features>. 

Acesso em: 16 ago. 2016. 
24MELOY, J. Reid. Stalking (obsessional following): a review of some preliminar studies, p. 152. 
25 FRANCO, Glaise. Síndrome De Clèrambault. Disponível em: 

<http://dicionariodesindromes.blogspot.com.br/2006/10/sndrome-de-clrambault.html>.Acesso em: 16 ago. 2016. 
26 FRANCO, Glaise. Síndrome De Clèrambault. 
27MELOY, J. Reid. Stalking (obsessional following): a review of some preliminar studies. 
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qualquer um a encontrar maneiras de aproximar se de sua vítima.  

Importa observar também que com o advento e a grande adesão as redes sociais, 

acaba por proporcionar e facilitar o acesso a informações por parte do stalker a sua 

vítima ou alvo, ante a extrema exposição das pessoas decorrente a divulgação de dados 

que acabam por gerar comportamento de perseguição virtual. 

Diariamente são inúmeras as postagens sobre coisas que atraem a atenção, onde 

pessoas estarãoe com quem, o que não só facilita a vida do stalker, como também, o 

“provoca”, aumentando o sentimento de rejeição ou ciúmes. Com alguns minutos 

diante de um computador pode-se saber onde a pessoa mora, bandas preferidas, entes 

queridos.  

E ainda tendo em vista o atual comportamento em busca de novos seguidores, 

fama, e o exposição nas mídias sociais, se torna um grande aliado do stalker, já que a 

busca se torna muito mais fácil, rápida e eficaz. Com redes sociais ou com sites de busca, 

achar alguém se torna fácil, tendo um primeiro nome ou qualquer informação, você 

encontra tudo sobre a pessoa, incluindo fotos, e dados íntimos como contatos de 

pessoas próxima.  

É possível ir em uma festa e posteriormente através das fotos tiradas encontrar 

a pessoas que conheceu no local, e assim, colocando em risco não somente o alvo do 

stalker, mas todos a sua volta, amigos, atuais relacionamentos, pai, mãe, pessoas 

amadas podem acabar estando entre as consequências de um cyberstalking que perde 

o controle por seus atos ou delírios. 

Ademais, as redes sociais, muitas vezes detêm uma configuração de 

compartilhamento de informações, as quais podem ser facilmente visualizadas por 

diversas pessoas, caso o detentor daquela conta não adote comportamento preventivo 

relacionado a limitação de sua privacidade, possibilitando que qualquer pessoa, seja 

esta Stalker ou não, tenha acesso a informações alheias28. 

                                                        
28 GERBOVIC, Luciana Stalking. Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?id=D2j9DQAAQBAJ&pg=PT19&lpg=PT19&dq=stalker+o+perseguidor&sourc
e=bl&ots=AM-IgdSLfh&sig=oVBuQENcWX-MCLFnmqUYgJAZ-6g&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwiwu4XWwsrTAhVKj5AKHUg-
DFY4FBDoAQg4MAM#v=onepage&q=stalker%20o%20perseguidor&f=false> Acesso em: 29 de Abril de 2017. 
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Com isso, fica claro que é praticamente impossível, se tendo um stalker, ficar 

“fora do radar” do mesmo, quando tudo que acontece está documentado na web, e 

depois de postado uma vez, mesmo sendo apagado de redes sociais, é praticamente 

impossível se livrar totalmente de tudo.  

Stalkers tem como suas características ser extremamente focados, disciplinados 

e cuidadosos com relação à suas vítimas, dificultando ainda mais as tentativas da vítima, 

que já encontra se abalada psicologicamente, escapar de suas investidas29, sendo que 

“diante de uma rejeição do outro, ou movido pelo desejo de estar próximo a ele, um 

stalker desenvolve uma habilidade incomparável para elaborar estratégias só para 

manter-se em contato.”30 

Os reflexos na vítima são visíveis, inicialmente ela não acredita que está 

acontecendo, acha que está ficando maluca, que aquilo é coisa da cabeça dela, e as 

próprias pessoas próximas a ela também muitas vezes não acreditam nela, a 

encorajando ou a voltar com seu stalker por acharem as atitudes “fofas”, ou as 

encorajando a seguir em frente e ignorar ostalker, o que também tem efeitos 

desastrosos. 31 

Posteriormente vem a fase da aceitação, que Ademir Jesus da Veiga descreve 

como: 

[...] ao perceber a gravidade do fato, a vítima é tomada de ima frustração, culpa, 

vergonha, baixa auto-estima, insegurança, choque e confusão, irritabilidade, medo e 

ansiedade, depressão, raiva, isolamento, perda de interesse em continuar 

desenvolvendo suas atividades corriqueiras, sentimentos suicidas, perda de confiança 

em sua própria percepção, sentimento violento para com o stalker, habilidade diminuída 

ao executar seu trabalho ou na escola, ou de realizar tarefas diárias.32 

A depressão não é incomum nesses casos, já que a vítima, se sente sozinha, 

                                                        
29  VAZ, Patrícia Stalker: Como identificar a doença da perseguição obsessiva. Disponível em: 

<http://www.elhombre.com.br/stalker-como-identificar-doenca-da-perseguicao-obsessiva/>. Acesso em: 01 
mar. 2017. 

30 VAZ, Patrícia Como identificar a doença da perseguição obsessiva.  
31  GERBOVIC, Luciana Stalking. Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?id=D2j9DQAAQBAJ&pg=PT19&lpg=PT19&dq=stalker+o+persegui
dor&source=bl&ots=AM-IgdSLfh&sig=oVBuQENcWX-MCLFnmqUYgJAZ-6g&hl=pt-
BR&sa=X&ved=0ahUKEwiwu4XWwsrTAhVKj5AKHUg-
DFY4FBDoAQg4MAM#v=onepage&q=stalker%20o%20perseguidor&f=false> Acesso em: 29 de Abril de 
2017. 

32 VEIGA, Ademar Jesus da , O crime de Perseguição insidiosa (stalking) e a ausência da legislação brasileira.  



19 
 

isolada, como se não pudesse confiar em ninguém. O comportamento da vítima em 

isolar-se do mundo, por medo ou vergonha, ou ate mesmo ela depressão, dificulta a 

identificação do stalker, assim, para as pessoas próximas, a vítima passa para apenas 

uma louca, ou insana.  

3 A NECESSIDADE DA TIPIFICAÇÃO PENAL DA CONDUTA DO STALKER  

   Há de se ressaltar quanto a inexistência, até então de tipificação da conduta do 

stalking no ordenamento jurídico brasileiro, acabando por gerar a responsabilização ao 

perseguidor pelo crime de ameaça, por exemplo. 

Ocorre que o Anteprojeto de Código Penal, proposto através do Requerimento 

no 756 no ano de 2011, traz dentre os crimes contra a liberdade pessoal, dentre aqueles 

já especificados no Código Penal vigente, uma adequação a realidade hoje vivenciada e 

presentes na sociedade moderna, criminalizando a perseguição obsessiva ou insidiosa, 

mais especificamente o Stalking. 

A conduta de perseguição decorrente do Stalking, acaba por ferir direito 

fundamental da intimidade/privacidade da pessoa, tendo o legislador proposto a 

criminalização desse comportamento de ameaça ou de intimidação. 

“Direito à intimidade é aquele que preserva o ser humano da sua vida particular 

e seus pensamentos mais secretos do conhecimento de outras pessoas e do Estado, 

reserva a própria vivencia da pessoa”.33 

Assim dispõe a proposta da criminalização dessa conduta que afronta a liberdade 

pessoal: 

Perseguição obsessiva ou insidiosa 

Art. 147. Perseguir alguém, de forma reiterada ou continuada, ameaçando-lhe a 

integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de 

qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade: Pena 

– prisão, de dois a seis anos.  

Parágrafo único. Somente se procede mediante representação. 

Tendo em vista o atual sistema carcerário brasileiro, fica difícil imaginar como 

                                                        
33 OLIVEIRA, Rogério Donizetti Campos de. Direito a intimidade e sua proteção baseada nos direitos humanos no 

mundo. Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14826> Acesso em: 20 jan. 2017. 
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uma pessoa com esse problema, também considerado um transtorno psicológico irá 

conseguir uma cura, ou algum tipo de melhoria. 34 

Dentro de presídios, o preso apenas irá atingir um patamar maior do transtorno, 

e assim aumentar ainda mais o risco para a vítima ou neste caso, se o agressor mudar 

de vítima ainda ser pior ainda para ela, se tornando mais cruel e implacável.  

Os números são preocupantes, e já se tornou uma ameaça mundial, diversos 

países já determinam esse comportamento em lei a alguns anos, e de acordo com 

pesquisas, segundo Ademir de Jesus Veiga os resultados foram que: 

[...] estima-se que, nos Estados Unidos, cerca de 1 milhão de mulheres e 400.000 

homens foram vítimas de stalking em 2002. Na Inglaterra, a cada ano, 600.000 homens 

e 250.000 mulheres são perseguidos. Em Viena, desde 1996, existem informes da 

ocorrência de 40.000 casos; em 2004, em um grupo de 1.000 mulheres entrevistadas 

por telefone, pelo menos uma em cada quatro foi molestada dessa forma.35 

No Brasil os números não são menores, e as vítimas encontram se desamparadas, 

por não haver uma medida eficaz de proteção. Há uma necessidade urgente de criação 

de medidas que protejam as vítimas, sem causar uma piora no estado psicológico do 

agressor. 

Hoje é de suma importância a existência de lei, já que muitos dos crimes cruéis 

que acontecem diariamente o agressor tem característica desse problema, e 

principalmente trabalhar a prevenção de crimes dessa natureza, e assim ter uma 

proteção mais eficaz da sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, nota-se que: 

O problema do Stalking não é novidade no mundo cientifico, mas ainda se 

encontra em um estado deplorável com relação a população e a legislação brasileira. 

Que ainda possui uma visão inexplorada do assunto e assim deixando que os sintomas 

iniciais tomem grandes proporções.  

Há tratamentos em experiência a alguns anos que demonstram o interesse 

                                                        
34 FRANCESCO, Wagner. CNJ divulga dados sobre nova população carcerária brasileira Disponível em: 

<https://wagnerfrancesco.jusbrasil.com.br/noticias/129733348/cnj-divulga-dados-sobre-nova-populacao-
carceraria-brasileira>. Acesso em: 17 jan. 2017. 

35 VEIGA, Ademar Jesus da , O crime de Perseguição insidiosa (stalking) e a ausência da legislação brasileira. 
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cientifico no assunto, que ao contrário do que alguns doutrinadores do direito penal, 

consideram besteira e criminalização do cotidiano, o problema é real e necessita de 

medidas urgentes de proteção a população. Porém, esses tratamentos e tentativas 

cientificas, encontram se em outros países, e assim deixando essa parte cientifica no 

Brasil ainda pouco explorada.  

A necessidade da modernização do sistema carcerário e de medidas protetivas 

onde exista uma melhoria na condição do apenado, o que hoje não existe na pratica. 

Levando assim, a realmente a função da pena, que seria a ressocialização, e nesse caso 

ao tratamento do apenado para que este não volte a desenvolver tais compulsões, 

fazendo novas vítimas mesmo após o encarceramento. O encarceramento não se 

mostra o caminho ideal ao problema mas poderia funcionar como uma proteção 

provisória, até que seja encontrado uma medida protetiva eficaz, tendo em vista as 

vítimas atuais desse comportamento que não possuem nenhum tipo de proteção.  

E por fim, a maior assistência a vítima, que tem sua vida devastada por um 

Stalker, e necessita de atendimento para que não continuem os reflexos mesmo depois 

de acontecer a detenção de seu stalker. Depressão é um dos diversos reflexos 

encontrados pós stalker podendo ter continuidade por meses, ou ate mesmo anos. Após 

a presença do stalker, a vida da vitima nunca mais será a mesmo, porém, sendo 

detectado no inicio, a vitima poderia voltar a rotina normal em pouco tempo, sendo 

assim, os reflexos mais leves, e mais fáceis de ser tratados. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil, a partir do seu período colonial, começaram a serem impostas algumas 

normas que regiam sobre o estupro contra a mulher. Posteriormente, com a criação do 

Código Criminal do Império, foi elaborada uma norma que reconhecia o estupro feito 

por parte de um dos pais da vítima.  

Tanto foi a evolução das leis penais, que se chegou ao Código Penal atual, 

sancionado em 1940. Este código traz o estupro de vulnerável para reger sobre a 

violência sexual contra menores de 14 anos, enfermos, deficientes mentais e pessoas 

que por outros motivos não consigam discernir a prática do ato libidinoso, sendo estes 

de qualquer gênero sexual.  

O art. 217-A é o que passou a tratar do estupro de vulnerável, e com a edição da 

lei n.º 8.072/90 tornou-se um dos crimes considerados hediondos. O que se passa a 

discutir sobre esse delito na esfera familiar é a coautoria dos responsáveis na prática do 

crime, sendo esta analisada na forma omissa, quando o coautor não age ativamente no 

ato delituoso.  

Tendo os responsáveis o dever de proteção e cuidado sobre os filhos, é aceitável 

a coautoria omissiva de um dos responsáveis, que acaba por sofrer também sanções 
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penais, assim como podendo sofrer também medidas provenientes da área civil, no que 

tange ao poder familiar.  

O estupro de vulnerável é um assunto pouco discutido quando comparado à 

grandiosidade de suas consequências. Quem presencia essa prática delituosa muitas 

vezes acaba por ocultar o fato, ao invés de levar o mesmo ao conhecimento de 

autoridades competentes a cessar esse tipo de conduta criminosa.  

A partir daí que se objetiva levar a conhecimento dos leitores o que se passa, 

comumente, na ocorrência do estupro de vulnerável na esfera familiar.   

É habitual que se veja casos em que o estupro no ambiente familiar se da 

por um dos responsáveis em relação ao filho, o que por se tratar de um ambiente 

utilizado cotidianamente pelos membros da família, faz com que estes mesmos 

membros passem a ter ciência da ocorrência do caso.  

O que se busca tratar neste artigo científico é a conduta que o responsável que 

não age ativamente na consumação do delito deveria possuir, e a conduta que 

geralmente ele acaba por adquirir.  

Em decorrência da conduta que um dos pais possui ao ver o outro praticando o 

ato criminoso com sua prole, busca-se discutir se este pode se enquadrar na forma 

omissa do delito, visto que essa conduta geralmente é esconder a ocorrência da infração 

penal.  

1 HISTÓRICO DO CRIME DE ESTUPRO   

A fim de melhor compreender a concepção acerca do crime de estupro, 

importante traçar brevemente, aspectos relacionados ao processo de evolução histórico 

de tal prática delitiva.  

Assim, tem-se que as leis que vigoravam no Brasil Colônia eram delimitadas pela 

legislação portuguesa da época, entre elas foi instituída as Ordenações Filipinas4, que 

vigorou até o ano de 1830 quando o Brasil criou seu Código Criminal.  

Já nessa época, trazia-se o conceito de um delito que pode ser comparado ao que 
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se tem referente ao estupro atualmente. O livro 5, Título XVIII das Ordenações Filipinas 

traz “Do que dorme per força com qualquer mulher, ou trava dela, ou a leva per sua 

vontade”, e em seguida comina a pena “Todo homem, de qualquer estado e condição 

que seja, que forçosamente dormir com qualquer mulher postoque ganhe dinheiro per 

seu corpo, ou seja scrava, morra por ello”5.  

Como exposto, a pena aplicada para a conjunção carnal forçada era a morte, 

salvo quando era uma prostituta ou escrava, que deveria aguardar o mandado judicial. 

Nesse mesmo título citado, há ainda uma pena especial para aquele que apenas 

agarrasse a mulher e com ela não efetivasse a relação, a pena para este era a prisão e a 

multa, podendo as mesmas aumentar devido ao caso concreto a que fossem aplicadas6. 

Foi após 16 de dezembro de 1830, quando D. Pedro I sancionou o novo Código 

Criminal que as Ordenações Filipinas pararam de vigorar no país. O novo código trouxe 

a individualização da pena, a existência de atenuantes e agravantes, e o julgamento 

especial para os crimes contra agentes passivos de menor idade, contudo, a pena de 

morte ainda era prevista em alguns casos7. 

O Código Criminal do Império8 trouxe no seu capítulo II, seção I, todos os crimes 

que se referiam ao estupro, e cominava penas desde a prisão até a deportação do 

agente ativo, ficando estes salvos da pena de morte, que deixou de ser aplicada a este 

delito.  

Embora o novo código tenha trazido múltiplos tipos penais para o estupro, é de 

maior destaque para o presente artigo, o art. 220, o qual descrevia “Se o 

que commetter o estupro, tiver em seu poder ou guarda a deflorada”, e cominava a 

pena de deportação do criminoso, pelo período de dois a seis anos9. 

O citado artigo começa a trazer a ideia de que o fato libidinoso ocorre também 

nas relações intrafamiliares, sendo os agentes consanguíneos ou não. 
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Em 11 de outubro de 1890 foi decretado o Código Criminal da República10, que 

aboliu as penas de morte e tortura, passando a abranger diversos outros tipos de 

punição. O seu livro VIII, capítulo I, o qual tratara da violência carnal, passou a não 

possuir mais o tipo penal relacionado ao assédio intrafamiliar, mas consagrou um 

agravante que tratava da violência sexual contra a mulher de menor idade, cominando 

a pena de prisão com exercício de trabalho. Nessa época, utilizou-se a falta de 

consentimento da mulher para caracterizar o estupro.  

Com o surgimento de um novo Código Penal – CP, em 1940, as penas previstas 

para os diversos crimes ali contidos eram exclusivamente as privativas de liberdade, 

restritivas de direitos e multas. Trazia o estupro no seu art. 213, o qual atualmente ainda 

se refere ao mesmo tipo penal, embora o texto de lei e as penas tenham sido alterados.  

Destaca-se que no Código Penal, o estupro consistia em “constranger mulher à 

conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça” e cominava a pena de reclusão 

de três a oito anos. No parágrafo único do referido artigo, o novo código, assim como o 

Código Criminal da República, continuou abrangendo o agravante da vítima com idade 

inferior a 14 anos, onde a pena foi estabelecida de quatro a dez anos de reclusão. 

Como já foi citado, no CP sancionado em 1940, o artigo de lei que constituía o 

estupro defendia o constrangimento a conjunção carnal apenas para as mulheres, não 

podendo ser sujeito passivo desse delito os de sexo masculino.  

Mas em 2009, com a lei nº12.015, ocorre a alteração dos artigos pertencentes ao 

título IV da parte especial, que trata dos crimes contra a dignidade sexual, fazendo com 

que o texto de lei que define o estupro passe a constituir a vítima como “alguém” e não 

mais como “mulher”, podendo então ser sujeito passivo qualquer ser humano de 

qualquer sexo, como será visto adiante.   

Após a edição da lei nº 8.072/90, também denominada de Lei dos Crimes 

Hediondos, que se baseia no art. 5º, inciso XLIII da Constituição Federal de 1988, passou-

se a considerar o estupro como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.  

Foi imposto ao determinado crime que a sua pena mínima passasse a ser de seis 
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anos, continuando com a máxima de dez. Quando combinado o art. 213 com o art. 223 

se obtinha a forma qualificada do estupro, mas tanto o estupro qualificado como o não 

qualificado foi considerado crime hediondo.  

Com o surgimento da Lei nº 12.015/09 houveram várias modificações 

introduzidas no Código Penal, iniciando com a alteração do Título VI, de “dos crimes 

contra os costumes” para “dos crimes contra a dignidade sexual”, logo, alterando o bem 

jurídico a ser protegido.  

Além de alterar a redação do delito de estupro, a Lei nº 12.015/09 introduziu 

uma nova tipificação penal e também à Lei dos Crimes Hediondos, qual seja, o estupro 

de vulnerável, descrito no art. 217-A como “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato 

libidinoso com menor de 14(quatorze) anos”, cominando pena mínima de oito anos e 

máxima de quinze.   

Destaca-se ainda que o art. 217-A estabeleceu os enfermos e os deficientes 

mentais como sendo também vulneráveis, assim como acabou por trazer agravantes, 

como quando resulta lesão corporal grave ou morte do agente passivo.  

Tanto o art. 213, quanto o 217-A não foram mais estabelecidos o sexo da vítima, 

podendo estes delitos ser atribuídos a qualquer pessoa. A inspiração para isso vem do 

Decreto nº 4.388/02 que promulga o Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional11, o qual abrange a agressão sexual nos crimes contra a humanidade, não 

impondo um gênero sexual para a vítima.  

Como diz Fayet120, foi este o momento em que a legislação penal brasileira se 

adequou a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – 

CRFB/1988, respeitando o seu art. 5º, caput, que estabelece que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]” e também respeitando a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, que conserva o princípio da isonomia.  

Do modo em que se obtiveram todas essas modificações no decorrer dos anos, o 

que vigora no atual Código Penal é o que a Lei nº 12.015/09 impôs. Tendo então um 

                                                        
11  Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm>. Acesso em 20 Jul 2016. 
12 FAYET, Fabio Agne. O delito de estupro. 
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artigo de lei que define o estupro de vulnerável e não estabelece um sexo específico à 

vítima.  

2 CONCEITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E BASE LEGAL   

O estupro, art. 213 do Código Penal, procura proteger a autonomia e a 

integridade sexual da pessoa que for ofendida, mediante incriminar aquele que a 

constranger com violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ato 

libidinoso.  

 Admite-se assim a base para entender o estupro de vulnerável, que tutela o 

mesmo bem jurídico e possui o mesmo tipo de ofensa, sendo esta o constrangimento a 

conjunção carnal ou ao ato libidinoso, mas sem a necessidade de haver violência ou 

grave ameaça para a consumação do crime e tendo como sujeito passivo apenas pessoas 

vulneráveis.  

Quando o legislador impõe a conjunção carnal no texto de lei, ele estipula a 

cópula vagínica natural, com a intromissão do pênis na cavidade vaginal, e quando 

impõe ato libidinoso, estipula toda conduta cometida pelo sujeito ativo que se 

materializa em uma manifestação de sua lascívia. São exemplos de conduta libidinosa: 

sexo oral e anal, masturbação, toques nos membros inferiores da vítima, contatos 

eróticos, entre outros13. 

O tipo penal do estupro de vulnerável visa tutelar o bem jurídico “liberdade 

sexual” das pessoas com incapacidade de discernimento, que se dá pela impossibilidade 

de compreender as situações e diferenciar o certo do errado, podendo considerar-se 

vulneráveis os menores de quatorze anos, os enfermos, os deficientes mentais e pessoas 

que por outro motivo não consigam resistir à prática do ato sexual.  

O crime referido pode ter como sujeito ativo qualquer pessoa, de qualquer sexo, 

que possua idade maior do que dezoito anos; e o sujeito passivo são todas as pessoas 

vulneráveis já citadas anteriormente.  

O conceito de vulnerabilidade é bastante amplo, portanto, o legislador deve 

deixar descrito no texto de lei quem é considerado vulnerável para aquele delito. É o 

                                                        
13 PRADO, Luiz Regis; DE CARVALHO, Érika Mendes; DE CARVALHO, Gisele Mendes. Curso de direito penal brasileiro. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. 
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que ocorre no texto do art. 217-A, fica explícito no seu caput e no parágrafo primeiro 

quem são os sujeitos passivos considerados vulneráveis.  

A vulnerabilidade a qual se refere “diz respeito à capacidade de reagir a 

intervenções de terceiros quando no exercício de sua sexualidade14”. 

Para o estupro de vulnerável não faz diferença se a vítima tem consentimento do 

ato, pois neste tipo penal a vítima não é considerada capaz de discernir e compreender 

os acontecimentos.  

Se o autor do delito cometer tanto a conjunção carnal quanto o ato libidinoso ele 

responderá apenas pelo crime de estupro de vulnerável, respeitando assim o non bis in 

idem15. 

Caso o agente ativo transmita alguma doença sexualmente transmissível para a 

vítima, ele não irá configurar o art. 13016, mas terá o aumento de sua pena de um sexto 

até metade da prevista, de acordo com o art. 234-A o qual envolve os agravantes dos 

crimes contra a dignidade sexual.  

Quando a conduta do autor do crime resultar em lesão corporal grave ou morte 

ele se enquadrará na forma qualificada do delito, podendo a pena chegar a até 20 anos 

de reclusão quando resultar em lesão corporal grave, e até 30 anos quando resultar em 

morte, de acordo com os parágrafos 3º e 4º do art. 217-A.  

Nessas hipóteses o agente ativo após praticar o crime com dolo acaba por efetuar 

outro delito em espécie culposa, aumentado sua pena automaticamente. Se não houver 

dolo nem culpa no resultado, o autor não responderá pela forma qualificada do crime.  

Fica claro que o estupro de vulnerável, assim como o estupro, é um crime de ação 

múltipla, fazendo com que o agente que efetue apenas o ato libidinoso seja 

caracterizado como se também tivesse realizado a conjunção carnal. Dessa maneira, o 

sujeito se enquadrará no art. 217-A, mesmo tendo cometido apenas a segunda parte do 

seu caput, visto que no estupro de vulnerável basta o criminoso realizar uma das 

                                                        
14 PRADO, Luiz Regis; DE CARVALHO, Érika Mendes; DE CARVALHO, Gisele Mendes. Curso de direito penal brasileiro. 
15 Ninguém será condenado pelo mesmo fato duas vezes. 
16 Art. 130, caput: Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia 

venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. 
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condutas descritas no seu tipo, que se enquadrará em todas ali contidas.  

3 COAUTORIA COMISSIVA E OMISSIVA: BREVES CONSIDERAÇÕES   

Para ocorrer o crime é exigível que aconteça o fato típico, que é o caso concreto 

que se enquadra perfeitamente em algum tipo penal. No entanto, o fato típico exige 

uma conduta dolosa ou culposa por parte do sujeito ativo, essa conduta pode ser tanto 

uma ação como uma omissão17. 

Tanto a ação como a omissão podem se dar não só pelo autor do crime, mas 

também por um coautor, agindo de forma ativa ou não. Entende-se por coautor aquele 

agente que colabora reciprocamente com o autor principal, visando determinada 

finalidade criminosa. Então, a coautoria ocorrerá quando mais de um agente realizar o 

verbo do tipo18. 

Bitencourt (2012) entende que para ocorrer a coautoria basta a consciência de 

cooperar na ação comum, portanto é a “atuação consciente de estar contribuindo na 

realização comum de uma infração penal19”. 

Visto isso, tem-se que coautoria parte da ideia de cooperação de agentes ativos 

para a consumação de determinado tipo penal, no entanto, não se faz necessário que 

todos os agentes envolvidos pratiquem a mesma conduta, basta apenas que a conduta 

de cada um contribua para o resultado final.  

No que tange a conduta destes coautores, a ação se dá pela mera exteriorização 

da vontade ilícita do criminoso, o qual age ativamente no mundo concreto, 

objetivando submeter à vítima a relações sexuais com sigo. Visto isso, o coautor que age 

por ação, é aquele que busca atingir determinado fim ilícito. No caso do estupro de 

vulnerável, o agente estará procurando sanar sua lascívia por meio de conjunção carnal 

ou ato libidinoso, sendo essas práticas feitas contra um sujeito passivo vulnerável20. 

Nota-se, como já citado no decorrer do presente artigo, que o relacionamento 

sexual que o agente ativo deseja ter pode ser de forma violenta ou não, visto que 

                                                        
17 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral, v1. São Paulo: Saraiva, 2015. 
18 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral. 
19 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral, 1. São Paulo: Saraiva, 2012. 
20 CAPEZ, Fernando. Direito Penal simplificado: parte especial. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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o artigo de lei que define o estupro de vulnerável enfoca na vítima, e não nos meios que 

serão utilizados para consumar o delito.  

Somado a isso, é fato que quando houver violência que leve a danos piores 

haverá qualificadoras, porém, para consumar basta a prática do caput do art. 217-A do 

CP.  

No intuito de abordar apenas o estupro de vulnerável no ambiente familiar, 

considera-se de difícil ocorrência o erro de tipo, visto que familiares geralmente 

possuem conhecimento da faixa etária do sujeito passivo. Diante disso, é raro às 

oportunidades em que o agente ativo terá sua absolvição nos termos do art. 21 do CP, 

uma vez que o erro de tipo nesse caso é acidental, considerando o error in objecto, mas 

não aceitável na esfera familiar21. 

Sendo a ação a exteriorização de uma vontade ilícita, o “fazer algo”, a omissão se 

dá quando a indivíduo deixa de fazer alguma coisa que possa impedir que o fato ilícito 

ocorra. É nesse termo que entra a coautoria omissiva, quando indivíduo não tentar 

impedir o resultado criminoso, que, como já citado, basta uma ação contribuinte para o 

resultado final, não sendo necessário que o agente pratique a mesma conduta que o 

autor.  

4 DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS PAIS DIANTE DA CONDUTA OMISSIVA NO CRIME DE 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL   

O art. 13, § 2º do CP, deixa especificado quando ocorre o delito por omissão, 

restringindo a conduta omissiva às pessoas que podiam e deviam agir para evitar o 

resultado.  

Ainda quanto ao disposto no citado parágrafo, suas respectivas alíneas 

descrevem quem seriam (ou são) aqueles que possuem o dever de agir, em especial, os 

que detêm obrigação por lei de cuidado, proteção ou vigilância; aqueles que de outra 

forma, assumiram a responsabilidade de impedir o resultado; e aqueles cujo 

comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado22. 

A teoria naturalística diz que quem se omite faz alguma coisa, pois a omissão faz 

                                                        
21 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral. 
22 NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. 
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com que haja modificações no mundo natural, portanto, aquele que se o omite também 

dá causa ao resultado e por este deve responder. No entanto, a teoria normativa 

constitui a omissão com dois elementos principais o non facere e 

o quod debetur, fazendo com que a omissão não seja constituída só pelo não fazer, mas 

sim, não fazer aquilo que tinha o dever jurídico de fazer. Enquanto o tipo ativo descreve 

a conduta proibida (não estuprar), o tipo omissivo descreve a conduta devida (socorrer, 

ajudar)23. 

4.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUANTO A RESPONSABILIDADE DA FAMÍLIA – ART. 227 

Sendo o art. 13, §2º do CP uma norma penal em branco, traz-se o art. 227 da 

CRFB/88 para suprir o entendimento sobre tal, impondo que é dever dos pais colocar as 

crianças a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

No §4º do referido artigo, a Constituição traz espaço o que se refere à punição 

dos crimes sexuais, descrevendo que “a lei punirá severamente o abuso, a violência e a 

exploração sexual da criança e do adolescente”. 

Com isso, além de descrever os deveres dos pais sobre os filhos, os assuntos que 

tangem a criança e a violência sexual contra a mesma acabam por atingir nível 

constitucional, recebendo então, caráter de direito fundamental.  

4.2 CÓDIGO CIVIL QUANTO AOS DEVERES DOS PAIS – ART. 1637 

Cabe aqui destacar brevemente quanto ao disposto no Código Civil, que em seu 

art. 1.637, rege acerca dos deveres dos pais em relação aos filhos, impondo medidas 

contra aqueles pais os quais faltam aos deveres inerentes a eles e arruínam os bens dos 

filhos, bem como admitindo a possibilidade de suspensão do exercício do poder familiar 

por parte daqueles pais que passem a cumprir pena por qualquer crime, sendo esta pena 

excedente a dois anos de prisão.  

Matiello interpreta o art. 1.637 de forma que “a tarefa dos genitores é criar e 

educar a prole em ambiente saudável, e não empregar violência ou 

terror24”. Seria então, em face disto, que as devidas providências seriam tomadas contra 

                                                        
23 CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral. 
24 MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil comentado: lei n. 10.406, de 10.01.2002. São Paulo: LTr, 2011. 
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aqueles que não cumprissem seu papel de pai.  

Via de regra, é mais saudável que os pais estejam presentes e exercendo seu 

poder familiar sobre os filhos, porém, quando identificada uma situação grave, que gere 

perigo ou ofensa à pessoa ou a seu patrimônio, a medida aplicada deverá ser a 

suspensão do exercício do poder familiar, quando a pessoa ofendida é seu descendente.  

E é em todo esse aspecto que se tem a conduta omissiva dos pais, quando da 

constatada a vitimização de seu filho, por exemplo, não adotando qualquer espécie de 

conduta visando responsabilizar o agente criminoso, mas tão somente, permanecendo 

inerte e em silêncio, talvez por medo, vergonha, constrangimento e/ou receoso de 

ameaças que possa sofrer.  

O coautor que age por omissão no estupro de vulnerável que acontece dentro do 

ambiente familiar, decorre muitas vezes de um dos pais da criança, sendo que o coautor 

que age por ação é oculto pelo que age de forma omissiva.  

Como observado, de acordo com o art. 13, § 2º, alínea a do CP, aquele que tem 

obrigação por lei de cuidado, proteção ou vigilância poderá se enquadrar na conduta 

omissiva do crime.  

Quanto à conduta omissiva, qualquer dos pais que estiver diante de situação em 

que seu filho vulnerável esteja sujeitado a conjunção carnal ou ato libidinoso com 

outrem, deverá intervir a fim de evitar que o indivíduo vulnerável possua sua dignidade 

sexual ferida.  

Em circunstâncias em que algum dos pais observe a prática da ação ilícita e nada 

faça para evitá-la, estará este respondendo pelo mesmo crime que o sujeito ativo, 

porém, de forma omissa, tornando-se os pais coautores do delito.  

Sendo assim, verifica-se então que os pais se enquadram devidamente no que se 

refere à responsabilidade pelo cuidado, proteção e vigilância do vulnerável, e ainda a 

coautoria deles, além de fazer com que respondam penalmente, faz com que acabem 

por ferir direitos constitucionais e fiquem sujeitos a medidas que provém também da 

área civil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista os aspectos observados, é considerável a coautoria omissiva por 

parte de um dos pais no estupro de vulnerável, visto que esse deve agir de forma a evitar 

que fato ilícito ocorra.  

O pai que agir na forma omissa vai se enquadrar no mesmo tipo penal do pai que 

age ativamente, tendo como única diferença a sua conduta, que se dá pela omissão e 

não pela ação.  

Além das sanções penais, os pais coautores podem sofrer medidas que venham 

da área civil, podendo sofrer suspensão do seu poder familiar, e em se tratando de 

assunto abrangido na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, faz com 

que seja ferido um direito fundamental.  

Foi decorrente de muitos anos e muitas edições de leis que se chegou ao que o 

ordenamento jurídico brasileiro possui atualmente, que baseado no caput do art. 5º da 

sua carta magna, impõe que as leis não podem violar o princípio da igualdade fazendo 

com que todos sejam iguais perante a lei.  

Sendo assim, o ato sexual contra o sujeito vulnerável abrange qualquer pessoa, 

de qualquer sexo, que seja considerado vulnerável. A pessoa vulnerável que tiver sua 

dignidade sexual ferida fará com que o agente ativo do caso concreto se enquadre no 

tipo penal do art. 217-A 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo aborda a questão dos fatores da criminologia e 

consequentemente da reincidência no Brasil ante a psicossociologia, um assunto 

relevante diante da conjuntura dos índices alarmantes de criminalidade, sobretudo nas 

periferias dos grandes centros metropolitanos brasileiros. 

A justificativa de se tratar sobre esta temática está justamente no fato de a 

criminologia ser uma questão que a muito é cercada de hipóteses e carente de respostas 

concretas. Nenhuma conclusão se tem sobre o que verdadeiramente leva um cidadão 

ao submundo do crime após ter sua liberdade civil plena. 

Partindo deste problema buscou-se analisar as possíveis respostas à luz da 

psicologia e da sociologia, ciências que se preocupam com o homem sob sua esfera 

natural e social, afinal a reincidência é um problema que não tange apenas ao infrator, 

mas a todo o complexo de indivíduos que estão intrinsecamente de forma direta ou 

indireta ligados a ele. 

Destarte, a problematização fundamental erguida reside em tais indivíduos 

infratores não serem devidamente acompanhados pelo sistema estatal que o vigiou e 

puniu durante seu encarceramento, mas simplesmente o abandona à própria sorte após 

o cumprimento da pena. 
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Diante deste quadro, o alvo posto foi analisar as condições do ex-detento sob os 

fatores sociais, familiares e psicológicos que cercam o até então apenado na sua 

reinserção no âmbito da sociedade como um todo e de seu próprio grupo social e 

familiar. 

No desenvolvimento deste artigo, utilizou-se os métodos Indutivo e Dedutivo, 

que consistem, respectivamente, em “pesquisar e identificar as partes de um fenômeno 

e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral” e em “estabelecer 

uma formulação geral e, em seguida, buscar as partes dos fenômenos de modo a 

sustentar a formulação geral”4, bem como o método falsificacionista. 

1 CRIMINOLOGIA NO TEMPO 

Na época da estruturação de seu antigo Estado, os hebreus adotaram um sistema 

normativo regido pelas convicções da comunidade e por costumes nacionais. Em seu 

Estado teocrático, os dogmas religiosos, presentes na Torá judaica e consagrados nos 

livros do Pentateuco na Bíblia Sagrada cristã, agravavam o caráter punitivo da pena aos 

reincidentes em sete vezes mais, “... Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei 

a castigar-vos sete vezes mais por causa dos vossos pecados ...”5. 

 Com, bem como, Conforme aponta Karl Loewenstein, com os hebreus ter-se-ia 

o marco histórico do nascimento do constitucionalismo6 (que visa estabelecer limites ao 

poder político dentro de uma determinada organização estatal), e ainda, com fulcro no 

caráter histórico e na influência que povo hebreu exerceu no pensamento do Ocidente 

não é equivocado afirmar, ainda com esteio também no consciente dos povos da 

antiguidade, que a gênese do instituto da reincidência remonta a esta época. 

Entre os romanos, apesar de não se ter muitos relatos, sabe-se que este povo, 

sobretudo no auge imperial, fazia uma distinção entre reincidência genérica e 

reincidência específica, sendo a primeira a privação de benefícios ao reincidente e a 

última referente a aplicação de medidas penais à prática que pela primeira vez só tinha 

                                                        
4 PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11. ed. rev. Florianópolis: Conceito 

Editorial; Millennium Editora, 2008, p. 101. 
5 BÍBLIA. Português. Bíblia Sagrada. Tradução de João Ferreira de Almeida. 2. ed. rev. e atual. no Brasil. Barueri, SP: 

Sociedade Bíblica do Brasil, 1999, p. 93. 
6  LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1970. p. 154. 
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sanções disciplinares. Por influenciar o direito moderno atual, novamente a fenômeno 

da reincidência confirma-se ao longo do tempo.7 

Avançando na história, com a influência franco-germânica da alta Idade Média, a 

reincidência passou a ser regulada com a aplicação de penas menos gravosas na prática 

de um segundo furto entre os germânicos. Já entre os francos, sobretudo sob influência 

de Carlos Magno, e conforme aponta Roberto Lyra, “o primeiro furto foi punido com a 

perda de um olho; o segundo, com a perda do nariz e o terceiro, não se verificando 

emenda, com a morte”8. 

O Direito Canônico medievo negava penitência ao reincidente, embora pudesse 

haver absolvição nos casos de arrependimento. Havia ainda a taxação de “hereges 

permanentes” àqueles que renegavam a fé em face de uma heresia. Tornando-a clara e 

permanente, o agora excomungado era entregue diretamente ao julgamento da Santa 

Sé. 

Com o fim do sistema feudal, várias pessoas acabaram tornando-se mendigos e 

vagabundos, que por força de seu contexto acabaram entregando-se a prática de 

delitos. Com ascensão do direito inglês, e visando coibir tais condutas criminosas, 

Henrique VII decretou o açoitamento para a primeira conduta delituosa. Para a primeira 

reincidência, além de uma nova flagelação, metade da orelha do delinquente deveria 

ser decepada. Caso a praticassem novamente o mesmo delito deveriam ser enforcados.9 

Após a Revolução Francesa a noção de reincidência criminal consolidou-se com a 

previsão no Código Penal napoleônico de que, 

Art. 56 - Quem, depois de ser condenado à uma pena aflitiva e infamante, ou somente 

infamante, comete um segundo crime tendo como pena principal a pena de reclusão 

criminal ao tempo de dez a vinte anos, será condenado ao máximo da pena, aquela, 

também, poderá ser elevada ao dobro.10 

                                                        
7  BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral. Tomo 3 (Pena e Medida de Segurança). Rio de Janeiro: Forense, 1967, 

p. 112 e 113. 
8 LYRA, Roberto. Comentários ao Código Penal (Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940). Vol. II, arts. 28 a 

74. Rio de Janeiro: Forense, 1942, p. 281 
9  PESCUMA, Leandro Recchiutti Gonsalves. Reincidência - eGov UFSC. Disponível em: 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30849-33233-1-PB.pdd. Acesso em: 3 de maio de 2017 
10 Code pénal de 1810 (Texte intégral - État lors de sa ... - Le droit criminel). Disponível em: 

http://ledroitcriminel.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_1810/code_penal_1810_1.htm. 
Acesso em 30 de março de 2017. 
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Assim observa-se neste compendio histórico a construção do que se entende 

hoje sobre a temática da reincidência, moldada ainda na era contemporânea, sobretudo 

após as duas guerras mundiais do século XX (1914-1918 e 1939-1945) conforme os 

preceitos e diretrizes dos direitos humanos e direitos fundamentais dos cidadãos. 

2 REINCIDÊNCIA NO BRASIL 

Seguindo as perspectivas francesas de 1810, o Código Criminal de 1830 (Código 

do Império) tratou da reincidência no parágrafo 3º de seu artigo 1611, tratando-o como 

agravante. 

O código seguinte de 1890 (Código da República) manteve a reincidência entre 

as circunstâncias agravantes, nos moldes do parágrafo 19, de seu artigo 3912. Nesta 

época passou-se a consolidar a ideia atual de reincidência como a prática de um mesmo 

delito anteriormente cometido dentro de um dado espaço de tempo. 

Por fim o Código Penal de 1940, inda em vigor, trata da reincidência em seus 

artigos 63 e 6413. Relevante é que com a ideia de internacionalização do direito à época 

em que entrou em vigência, infrações cometidas no exterior, com sentença transitada 

em julgado, são levadas em conta para efeitos de reincidência no direito penal nacional. 

Assim, após essa introdução do histórico da matéria da reincidência, adentra-se 

no foco do presente artigo, analisar as condições contextuais dos reinfratores.  

3 FATORES DA REINCIDÊNCIA CRIMINAL E DA CRIMINOLOGIA 

O criminologista brasileiro Orlando Soares, falando de "Fatores Criminógenos" e 

"Fenômenos Sociais", declara que: 

                                                        
11 Art. 16. São circumstancias agravantes: 

 [...] 

 3º Ter o delinquente reincidido em delicto da mesma natureza. 
12 Art. 39. São circumstancias aggravantes: 

 [...] 

 §19. Ter o delinquente reincidido. 
13 Art. 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença 

que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 

 Art. 64. Para efeito de reincidência: 

 I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior 
tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do 
livramento condicional, se não ocorrer revogação; 

 II – não se consideram os crimes militares próprios e políticos. 
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Considera-se fator aquilo que pelas suas características ou condições, contribui ou 

concorre para um resultado, isto é, torna viável o efeito, servindo-se de nexo, entre este 

e a causa, relacionando-os naturalmente. Mas, assim como em Matemática, um só fator 

não dá produto, o caráter criminoso não resulta de um só fator.14 

Influenciam a criminalidade Múltiplos fatores. Os fatores externos como, por 

exemplo, as políticas econômicas, indústrias afetadas por crises financeiras que 

encerram suas atividades, oscilação da inflação (que faz cair o poder aquisitivo). 

Conforme Tania Braga de Paula “Temos a situação econômica como uma forte 

influenciadora da criminalidade”15. Dentre inúmeros fatores externos que influenciam 

na criminalidade, o fator econômico é o mais importante. 

Contudo, há também fatores internos que estão no íntimo do ser humano e que 

são fatores que influenciam também na criminalidade como, por exemplo, “uma 

infância abandonada, pais separados, crianças órfãs, lares desfeitos e que afetam o 

subjetivismo do ser humano”16. Vale ressaltar que este fatores só são válidos quando 

abalam alguma estrutura psicológico do indivíduo, que acabam por atrapalhar o 

desenvolvimento psíquico e ocasionando anomalias e perturbações da saúde mental”17. 

Como consequência, essa população parte para o crime, ou segundo pensamento de 

Marx, 

O crime tira do mercado de trabalho uma parte supérflua da população, e assim reduz 

a competição entre os trabalhadores: até o ponto em que previne os salários de caírem 

abaixo de um mínimo, a luta contra o crime absorve uma outra parte dessa população.18 

Em outros dizeres, o crime faz com que as pessoas partam para o crime como 

uma forma de solução para seus problemas. Partindo destes pressupostos inicia-se a 

discussão dos fatores sociais, que propulsionam a criminologia e por conseguinte a 

reincidência.  

                                                        
14 SOARES, Orlando. Curso de Criminologia. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 53 
15 PAULA, Tania Braga de. CRIMINOLOGIA: ESTUDO DAS ESCOLAS SOCIOLÓGICAS DO CRIME E DA PRÁTICA DE 

INFRAÇÕES PENAIS. 2013. 47 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Centro Universitário do Norte Paulista, São José 
do Rio Preto, 2013. Disponível em: https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/19308/Monografia.pdf. 
Acesso em: 04 maio 2017. 

16 PAULA, Tania Braga de. CRIMINOLOGIA: ESTUDO DAS ESCOLAS SOCIOLÓGICAS DO CRIME E DA PRÁTICA DE 
INFRAÇÕES PENAIS. 2013. 47 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Centro Universitário do Norte Paulista, São José 
do Rio Preto, 2013. Disponível em: https://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/19308/Monografia.pdf. 
Acesso em: 04 maio 2017. 

17 PENTEADO, Nestor Sampaio. Manual Esquemático de Criminologia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 167. 
18 MARX, Karl. O Capital; trad. Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. Editora Abril Cultural, São Paulo, 2002, p. 281. 
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3.1 FATORES SOCIAIS 

Não é de se desprezar o fato de que muitos apenados que reincidem em prática 

criminosa são impelidos pelo contexto que os cercam no pós-cárcere. Neste sentido, 

Alvino Gustavo de Sá, diz que: 

[...] é provável que entre os evadidos muitos que, ao se evadirem, não tinham o intuito 

de voltar ao crime, e talvez tenham se esforçado por se readaptar socialmente. No 

entanto, intervieram, nesse período, como exemplo típico de microfator externo 

negativo (ou mesmo) fator, enquanto detonador de crises, as circunstâncias 

especialmente desfavoráveis e adversas do fugitivo, tanto do ponto de vista familiar, 

como social e, sobretudo, de emprego e profissionalização19. 

Relevante é que a literatura internacional vem apontado ainda que maiores são 

as chances de reincidência quando o primeiro delito é cometido por pessoas de pouca 

idade (infanto-juvenis)20.  

Essa linha de pensamento é comprovada com os dados do relatório final de 

atividades da pesquisa sobre reincidência criminal, conforme acordo de cooperação 

técnica entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ipea (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada) e respectivo Plano de Trabalho que revelou que 62,8% do 

contingente de apenados reincidentes analisados tinham entre 18 e 29 anos, faixa etária 

que conforme o próprio relatório é a que mais sofre dificuldades de ser devidamente 

empregada21, sobretudo diante das conjunturas econômicas contemporâneas do País. 

Contudo, por óbvio, não são apenas jovens que acabam reincidindo em práticas 

ilícitas, mas a população adulta enfrenta as mesmas dificuldades dos jovens no que 

tange a angariar um emprego após cumprir sentenças criminais. Por não conseguirem 

automanter-se, muitos dos reincidentes apelam novamente ao submundo do crime, 

como comenta Carnelutti, ao dizer que, 

                                                        
19 SÁ, Alvino Augusto de. Reincidência criminal: sob o enfoque da psicologia clínica preventiva. São Paulo: Editora 

Pedagogia e Universitária, 1987, p. 57 
20 MARIÑO, Juan Mario Fandiño. Análise comparativa dos efeitos da base econômica, dos tipos. p. 220-244, jul./dez. 

2002; MARTINEZ, Ramiro. Violent crimes and patters of rearrest. American Sociological Association (paper), 1992. 
21 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) celebrou acordo de cooperação técnica com o Ipea para que fosse realizada 

uma pesquisa sobre reincidência criminal no Brasil. O termo previu um trabalho capaz de apresentar um panorama 
da reincidência criminal com base em dados coletados em alguns estados do país. O relatório completo pode ser 
encontrado em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150611_relatorio_reincidencia_criminal.p
df. 
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Ao aproximar-se do fim do período prisional, aguarda o sentenciado, com alegria, a 

liberdade. Ao sentir-se livre das grades, contudo, sente o seu drama: não consegue 

emprego, em virtude de seus maus antecedentes. Nem o Estado e nem o particular lhe 

facilitam uma colocação. A pena, portanto, não termina para o sentenciado.22 

Todavia estes motivos apresentados não exaurem por completo os motivos 

sociais que circundam o tema, contudo, certeza é que os aspectos sociais muito têm a 

ver com a prática reincidente. 

3.2 FATORES FAMILIARES 

Além dos fatores sociais, os familiares acabam por potencializar as práticas 

reincidentes, os quais serão tratados, de forma breve, a seguir. 

3.2.1 PERDA DOS PAIS (POR MORTE OU SEPARAÇÃO) 

Conforme Sá, “há uma tendência de aumento da taxa de reincidência entre 

aqueles sentenciados cujos pais, um ou ambos, faleceram durante a menoridade”23. Tal 

pensamento torna-se claro com o pensamento de que a raiz mais profunda da 

criminalidade está na falta, deterioração ou no desajustamento da estrutura familiar.24  

Relevante é também que Sá sugere uma associação entre a duração e 

continuidade do contato com os pais e a reincidência. Este panorama é válido sob o 

enfoque de que a desagregação familiar, sobretudo nos casos de separação dos pais 

quando é quebrado os laços afetivos, o jovem (que naturalmente passa por uma fase 

conturbada da vida, deixando de ser criança sem responsabilidades para ser um adulto 

com compromissos), ainda tem que assimilar mudanças drásticas no âmbito familiar.25  

Aquele espírito de revolta da adolescência é descarregado na sociedade e depois 

no próprio Estado que o pune de forma ineficiente. 

Falando sobre o apoio da família no período pós-detenção, o relatório da 

pesquisa do CNJ e do IPEA, diz que, 

Os casos estudados apontam a família como elemento central no processo de 

reintegração social. O apoio familiar ao detento era tido como contribuição significativa 

                                                        
22 CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Trad. José Antonio Cardinalli. São Paulo: Conan, 1995, p. 

8. 
23 SÁ, Alvino Augusto de. Reincidência criminal: sob o enfoque da psicologia clínica preventiva. p. 59 
24  FARIAS JÚNIOR, João. Manual de criminologia. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2001, p. 58 e 59. 
25 SÁ, Alvino Augusto de. Reincidência criminal: sob o enfoque da psicologia clínica preventiva. p. 61 
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para a sua vontade de mudar, de não mais delinquir e de nunca mais voltar ao sistema 

prisional. Ou seja, nas falas dos presos, percebeu-se que o amparo da família funcionava 

como alicerce emocional e estímulo para a vida.26 

Contudo as hipóteses não são exauridas apenas com a perda dos pais, mas talvez 

seja agravada com a presença de um dos progenitores criminoso ou simpatizante, e 

mesmo viciado em substâncias ilícitas, conforme vê-se a seguir. 

3.2.2 ANTECEDENTES CRIMINAIS NA FAMÍLIA 

Conforme aponta o artigo 226 da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, a família é base da sociedade27.  

Assim entende-se que nela o indivíduo encontra seus modelos e padrões de 

conduta e comportamento.  

Por assim ser o que se pode esperar de uma criança que já cresce no meio do 

mundo do crime? Um contexto no qual não é devidamente educada, mas pelo contrário, 

tem seu extinto criminoso aguçado, e em uma fase crucial do desenvolvimento, a 

primeira idade.  

Conforme alude Gislaine Pinheiro de Carvalho Marcelino, 

Se são os pais, os principais modelos observados pelos filhos, se são verdadeiro heróis, 

inconscientemente, tudo aquilo que o pai faz é bom aos olhos do filho, o que se pode 

esperar é que todas as suas condutas sejam reproduzidas, como algo natural, mesmo 

porque, até que a criança possa entender que natureza dessas condutas, ela já pode tê-

las absorvido como justas, pois se o seu “próprio pai” ou sua “própria mãe” fazem, não 

há por que hesitar.28 

Ellen G. White aponta que os pais imprudentes ensinam a seus filhos lições que 

são perigosas para eles, plantando espinhos para os próprios pés, até porque os pais 

seguram nas mãos a futura felicidade dos filhos.29 E continua 

                                                        
26 BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (Org.). Reincidência Criminal no Brasil: Relatório de Pesquisa. 
27 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 

5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas constitucionais nos 1/1992 a 91/2016, pelo 
Decreto legislativo no 186/2008 e pelas Emendas constitucionais de revisão nos 1 a 6/1994. 49. ed. Brasília: Câmara 
dos Deputados, Edições Câmara, 2016, p. 64 

28 MARCELINO, Gislaine Pinheiro de Carvalho. A influência de pais criminosos no comportamento criminoso dos 
filhos – suas repercussões jurídicas. 79f. Bacharel (Monografia em Direito). Faculdades Integradas “Antonio 
Eufrásio de Toledo”, Presidente Prudente - SP, 2004. 

29 WHITE, Ellen G. Orientação da criança: como ensinar seu filho no caminho em que deve andar. Tradução de Carlos 
A. Trezza. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2014, p. 122 
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Pesa sobre eles a importante obra de formar o caráter dessas crianças. Os 
ensinos ministrados na infância os acompanharão ao longo da vida. Os pais 
semeiam as sementes que brotarão e darão frutos, seja para o bem ou para 
o mal. Eles podem preparar seus filhos e filhas para felicidade ou para a 

miséria.30 

Relevante e notório é que o convívio com o crime acaba por formar uma 

percepção distorcida da realidade, da vida e da própria sociedade pela criança ou 

adolescente, “pelo fato de [os pais] não restringirem nem orientarem corretamente os 

filhos, milhares estão crescendo com um caráter deformado, com uma moral frouxa e 

com pouca educação nos deveres práticos da vida”.31 

3.2.3 PRÁTICA DE DELITOS NA MENORIDADE 

Sá aponta que “a taxa de reincidência “aumenta” entre os que tiveram passagem 

por instituições para menores”32.  

Tal declaração, como ele mesmo explica, é entendida com a ideia de que o 

trabalho exercido pelos centros de reeducação para menores infratores nem sempre é 

suficiente para ressocializá-los. 

Na verdade, o sistema é bem carente, conforme os dados do Conselho Nacional 

do Ministério Público (CNMP). 

Em um levantamento realizado por promotores de Justiça em 317 das 369 instituições 

de internação do País, o CNMP detectou superlotação, poucas oportunidades de 

formação educacional e profissional, espaços insalubres, rebeliões nas unidades, fugas, 

dificuldades de atendimentos de saúde, entre outros problemas. Para o CNMP, é um 

quadro muito distante do preconizado na Lei do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (Sinase) e que retrata a “grande indiferença à doutrina da proteção 

integral trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).33 

Vale salientar os dizeres de Foucault: 

As prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode-se aumentá-las, multiplicá-las 

ou transformá-las, a quantidade de crimes e de criminosos permanece estável, ou ainda 

pior, aumenta ... a detenção provoca a reincidência; depois de sair da prisão, têm-se 

                                                        
30 WHITE, Ellen G. Orientação da criança: como ensinar seu filho no caminho em que deve andar. p. 122 
31 WHITE, Ellen G. Orientação da criança: como ensinar seu filho no caminho em que deve andar. p. 123 
32 SÁ, Alvino Augusto de. Reincidência criminal: sob o enfoque da psicologia clínica preventiva. p. 65 
33 SUPERLOTAÇÃO É MARCA DE INSTITUIÇÕES PARA MENORES INFRATORES — Carta Capital. 2015. Disponível em: 

<http://www.cartacapital.com.br/sociedade/superlotacao-e-marca-de-instituicoes-para-menores -1824.html>. 
Acesso em: 01 set. 2016. 
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mais chance que antes de voltar para ela, os condenados são, em proporção 

considerável, antigos detentos...34 

Relevante é que conforme diz a letra da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988: 

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 profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão.35 

Assim, pode-se entender que os pais, além do Estado, têm parcela de 

responsabilidade nos casos de reincidência criminal entre os menores, negando-lhes 

apoio e condições de desenvolvimento. 

3.3 CONSUMO E TRÁFICO DE DROGAS 

Há uma inegável relação entre o crime e o consumo de drogas na era 

contemporânea e conforme o próprio relatório da pesquisa do IPEA diz, 

Todos os casos pesquisados apresentaram o problema da dependência de drogas em 

uma parcela considerável da população carcerária. Muitos indivíduos ingressavam no 

sistema prisional viciados ou se tornavam dependentes no cárcere.36 

Para manter seu vício, o usuário tem de apelar ao crime, sobretudo ao furto e 

roubo para angariar os proventos para aquisição dos entorpecentes, de forma rápida e 

fácil, especialmente quando seus próprios recursos financeiros são exauridos e em seus 

círculos de família e amizade não há como também obtê-los. 

Mesmo assim, é significante também que o próprio relatório do CNJ menciona 

que apesar de se ter conhecimento deste fator, “não havia tratamento adequado e 

específico para os indivíduos pesquisados, haviam apenas poucas ações de grupos 

religiosos, que buscam fazer aquilo que o Estado não consegue fazer.”37 

                                                        
34 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 39. ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2011. p. 251 
35 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 

5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas constitucionais nos 1/1992 a 91/2016, pelo 
Decreto legislativo no 186/2008 e pelas Emendas constitucionais de revisão nos 1 a 6/1994. p. 64 

36 BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República (Org.). Reincidência Criminal no Brasil: Relatório de Pesquisa. 

37 BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República (Org.). Reincidência Criminal no Brasil: Relatório de Pesquisa. 
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Apesar de ser extremamente importante o apoio assistencial da religião, onde 

muitos encontram sua esfera transcendental (afinal o homem possui, como reconhece 

a antropologia, dimensão moral, natural e social), como sugere a o relatório do IPEA,  

Seria necessário pensar em uma política de drogas no sistema prisional que 
englobasse um conjunto de ações visando à assistência à saúde (processo de 
desintoxicação); à assistência psicológica (dependência psicológica da droga); 
à assistência psiquiátrica (medicamento controlado); à assistência social 
(medidas recreativas e atividades lúdicas); e ao amparo da família como 

alicerce emocional.38 

Não basta apenas punir, é necessário reorientar as concepções do indivíduo. É 

necessário que se reflita sobre sua conduta e tente reverte-la de forma louvável por 

todos, e não que se busque como refúgio drogas lícitas ou ilícitas e mesmo substâncias 

análogas. O fato é que é necessário o apoio psicológico ao indivíduo, que antes precisa 

ter o desejo de querer ser ajudado, para então ser devidamente acolhido e tratado. 

6 REINCIDÊNCIA CRIMINAL E OS FATORES DA PSICOLOGIA 

Embora observe-se alguns comportamentos comuns em vários criminosos (como 

frieza na pratica do crime, ausência de arrependimento, etc.), conforme Bonger (apud 

in Liene Leal), “não existe uma tipologia psicológica específica do delinquente, pois é 

possível encontrarmos entre os delinquentes todos os tipos humanos possíveis”39, até 

mesmo porque um indivíduo que possui boa formação e princípios pode ter seu 

equilíbrio rompido, e em uma situação psicologicamente atípica, cometer um delito por 

reação, (o chamado crime eventual).40 

Apesar de não ser claro o posicionamento direto da psicologia em relação ao 

reincidente, é cabível e compreensível o entendimento que atribui ao superego e ao 

complexo de Édipo um dos prováveis fatores influentes na recidiva, 

O superego teria uma forma diferente de agir, permitindo, às vezes, a emergência de 

alguns atos proibidos, a fim de poder aplacar a veemência de outros muito menos 

aceitáveis na consciência. Assim, o crime seria uma forma substitutiva de satisfação de 

impulsos instintivos primitivos, menos aceitáveis, calcados no complexo de Édipo.41 

                                                        
38 BRASIL. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea. Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (Org.). Reincidência Criminal no Brasil: Relatório de Pesquisa. 
39 LEAL, Liene. Psicologia jurídica: história, ramificações e áreas de atuação. Revista Diversa. Ano I, nº 2, jul.-dez, p. 

174, 2008 
40 PENTEADO, Nestor Sampaio. Manual esquemático de criminologia. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 172. 
41 SÁ, Alvino Augusto de. Reincidência criminal: sob o enfoque da psicologia clínica preventiva. p. 77 
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Seguindo a linha de pensamento Sá desenvolve a defesa de que algum transtorno 

na estrutura do aparelho psíquico desenvolvido por Freud acarreta em condutas 

antissociais e, por conseguinte à reincidência, 

Indivíduos que tem núcleo psicótico mais fortes, nos quais o ego é provavelmente frágil, 

pouco integrado, sendo frágeis e pouco delimitadas as barreiras entre tais núcleos e a 

parte normal da personalidade, e, concomitantemente, indivíduos portadores de 

perturbações e possíveis fixações no desenvolvimento da sexualidade mostram-se 

significativamente mais propensas à reincidência. Igualmente os condenados que, além 

das características acima, acusam indícios forte agressividade.42 

Assim entende-se que “as fixações precoces situadas nas frases pré-genitais do 

desenvolvimento libidinal – fixações a uma grande frustração, ou a uma superestima – 

facilitam os comportamentos antissociais.43 

Relevante é que Sá também atribui a reincidência àqueles “sentenciados mais 

lábeis emocionalmente, mais instáveis, menos estruturados em seus afetos e 

emoções”44.  

Isso fica clara ao se ter por norteador que pessoas emocionalmente instáveis 

também têm reações imprevisíveis, o que gera impulsos e falta de constância nas 

atitudes afetivas, e também pode explicar a formação de grupos criminosos, onde seus 

integrantes presumem-se estar em iguais condições, mas não estando.  

Em que pese as semelhanças econômico-financeiras ou mesmo área de atuação 

no crime, cada indivíduo possui a sua particularidade no seu quadro psicológico. 

Identificar os distúrbios de personalidade que levam o sujeito à prática de um delito é 

condição sinequanon da atuação da Psicologia Jurídica, pois assim mostram-se as 

principais características de cada distúrbio em relação comportamento do 

delinquente.45 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como já oportunamente dita, a temática da reincidência criminal e da 

                                                        
42 SÁ, Alvino Augusto de. Reincidência criminal: sob o enfoque da psicologia clínica preventiva. p. 77-78 
43 SÁ, Alvino Augusto de. Reincidência criminal: sob o enfoque da psicologia clínica preventiva. p. 82 
44 SÁ, Alvino Augusto de. Reincidência criminal: sob o enfoque da psicologia clínica preventiva. p. 82 
45 BERTOLDI, Maria Eugênia et al. PSICOLOGIA JURÍDICA APLICADA À CRIMINOLOGIA E SUA RELAÇÃO COM O DIREITO: 

JICEX. 2014. Disponível em: http://santacruz.br/ojs/index.php/JICEX/article/view/967. Acesso em: 25 abr. 2017. 
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criminologia no Brasil é carente de soluções concretas. Apesar de serem fenômenos que 

se fazem presente ao longo de toda a história da humanidade nenhuma sanção, quer 

seja agravamento de pena, castigos mais severos ou mesmo degradantes foram capazes 

de evitá-las, quando muito as contiveram.  

Os principais estudiosos apontam a reincidência como um produto 

intrinsecamente inerente ao sistema prisional, e a criminologia como uma condição 

humana. Para ter-se uma certa noção do quão abrangente é o tema foi necessário 

analisar o parecer das principais ciências que estudam o comportamento humano e, por 

conseguinte, o contexto cultural, social e psicológico que circundam o criminoso. 

Relevante é que conforme constatado, grande parte dos reinfratores são aqueles 

indivíduos os quais não tiveram a necessária e devida permanência nos bancos escolares 

e assim não possuem a devida satisfação em seu emprego, quando muito o possui. 

No tocante ao contexto familiar, é proeminente a conclusão obtida da 

importância desta entidade no apoio ao detento, o qual encontra nela um ponto de 

refúgio e apoio, até porque após o cumprimento da pena, o ex-detento fica a deriva da 

própria sorte.  

No período em que encontra grandes dificuldades, onde a sociedade volta as 

costas para ele, é na família que encontra motivação. Daí o porquê daqueles que são 

rejeitados pela família persistirem no mundo do crime. 

Neste ínterim, surge a necessidade de além de punir, o Estado proporcionar 

forma de reinserção do indivíduo ao mercado de trabalho, o que faz com que o ex-

apenado se sinta útil novamente e encontre algo com o que ocupar o tempo. 

O tráfico e consumo de drogas também não é um problema fácil de ser resolvido, 

o que tem levado pessoas de todas as idades ao vício e a medidas desumanas para 

mantê-lo.  

O sistema penal muitas vezes não tem os devidos métodos para afastar o vício 

do viciado, o que faz com que o tempo em que o apenado está em reclusão só aumente 

seu desejo ou vontade de consumir o ilícito.  

O problema é ainda maior quando o viciado é um jovem adolescente, que ao 

saber da pouca eficácia das sanções legais que serão impostas, e deficiente sistema 
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nacional, pouco se importa com a prática cotidiana e reiterada dos mesmos delitos e 

contravenções. 

Contudo o que consola a todos é que conforme já mencionou Plutarco a muito 

tempo, “embora seja muito difícil mudar a maldade do homem depois que ele adquire 

o hábito de ser cruel, não há homem de natureza tão brutal, tão feroz e tão selvagem 

de se lidar, que sua maldade não possa ser vencida pela beneficência”. Contudo para 

ser reintegrado aos padrões morais impostos pela sociedade, e aos legais impostos pelo 

Estado é necessário o desejo e afã do criminoso de querer ser reintegrado, e também 

da sociedade em estar preparada para recebe-lo e não em etiqueta-lo. 
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IDENTIFICACÃO CRIMINAL ATRAVÉS DE ADN E O CONFRONTO COM O 

PRINCÍPIO “NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE” 

 

Nilzane Mabel Fornari46 

Isaac Sabbá Guimarães47 

 

INTRODUÇÃO 

Os avanços tecnológicos impactam diretamente a vida social, obrigando uma 

adequação – e também controle – não só por normas éticas, mas, também, ao sistema 

jurídico. No entanto, nem sempre é assim que se procede, pois é notória a dificuldade 

dos juristas em conceber interpretações concernentes às novidades tecnológicas e, mais 

ainda, examiná-las através da lupa da Constituição. 

Exemplo disso é a Lei 12.654/12, que entrou em vigor com o intuito de solucionar 

com maior eficiência alguns crimes, identificando seus agentes de maneira próxima da 

exatidão. No entanto, a matéria não foi acolhida pacificamente e houve recurso especial 

que gerou repercussão geral no STF, diante da sua possível incompatibilidade com o 

princípio nemo tenetur se ipsum accusare, ou seja, da não autoincriminação e com o 

princípio da legalidade, ambos constitucionalmente fundamentados. 

A citada norma dispõe sobre a utilização de material genético, ou ácido 

desoxirribonucleico (ADN), na identificação criminal, através de um banco de dados 

nacional ou estadual. A colheita do material deve ser feita de acordo com o ato 

normativo e o que foi coletado deve permanecer sob sigilo nos biobancos. 

O ADN apanhado não pode servir para outros fins senão para identificação 

criminal do sujeito ou identificação em caso de desaparecimento. Portanto, não há 

produção alguma de provas contra a pessoa que cedeu material genético para o banco, 
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nem invasão de privacidade, quando, na verdade, o indivíduo que se sujeitará ao 

procedimento – o qual consiste em recolher a saliva ou fio de cabelo – já se encontra 

sem liberdade de locomoção.  

Como bem colocado pelo Juiz Federal Carlos Henrique Borlido Haddad, em artigo 

publicado na Revista Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, o indivíduo 

que passa pela colheita do material genético e que, frise-se, já está com a sua liberdade 

de locomoção comprometida, sofre atos muito mais lesivos do que uma simples coleta 

de ADN. 

A fim de analisar a constitucionalidade da Lei 12.654/12, foi feito este estudo, 

que tem início com a conceituação de ADN e sua origem, bem como sua história no 

mundo como meio de identificação criminal. 

Seguindo, fez-se um diagnóstico baseado em doutrinas e publicações, sobre o 

princípio constitucional nemo tenetur se ipsum accusare ou nemo tenetur se detegere, 

no que consiste e como é utilizado. 

Concluiu-se com a exposição de casos nacionais e internacionais cuja utilização 

da identificação criminal mediante a colheita de material genético, devidamente 

depositado em biobancos, que foram bem-sucedidos, a ponto de embasar a 

investigação seja de ordem penal ou busca de desaparecido. 

Como método de procedimento serão utilizadas fontes escritas, estudo de 

legislações, artigos científicos, doutrinas e jurisprudências relacionadas ao tema. Adota-

se o método dedutivo.  

1 CONCEITO DE ADN E SUA HISTÓRIA MUNDIAL COMO MEIO DE IDENTIFICACÃO 

CRIMINAL 

No dia 25 de maio de 2012, foi sancionado o texto de Lei nº 12.654, pela então 

presidente Dilma Rousseff, originado do projeto de Lei do Senado nº 93 de 2011, 

apresentado pelo Senador Ciro Nogueira. 

Suas normas alteraram as Leis nº 12.037 de 2009 e 7.210 de 1984 (Lei de 

Execuções Penais), e dispõe sobre a utilização de material genético para identificação 

em processo criminal; como deve ser realizada a coleta deste para o banco de dados, 

para que fins serão utilizados, como ficam armazenados e quem pode requerer o 
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procedimento. 

Antes de adentrarmos à matéria normada, cumpre fazer uma análise breve do 

que consiste material genético e ácido desoxirribonucleico (ADN, em inglês: 

deoxyribonucleic acid – DNA). 

Em 1868, foi realizado por Johann Friedrich Miescher, um bioquímico alemão, o 

primeiro estudo que levou Francis Crick e James Watson a descobrirem o ácido 

desoxirribonucleico, em 1953. 

Nesse estudo, Miescher utilizou glóbulos brancos, contidos em pus e tinha como 

objetivo definir os componentes químicos contidos no núcleo da célula. Analisando-os, 

ele encontrou um composto de natureza ácida (atual ácido desoxirribonucleico).  

Após o bioquímico, inúmeros outros pesquisadores ajudaram na descoberta do 

ADN, mas foram Francis Crick e James Watson, como já mencionado acima, que 

publicaram, pela primeira vez, um protótipo de madeira, grosseiramente feito por eles, 

para explicar que o ADN carregava todas as informações características de um ser vivo. 

O material genético está presente dentro das moléculas que compõem o ADN, e 

é através dos genes – segmentos que contêm informações genéticas, que são 

determinadas as características de cada ser vivo.  

 O ADN, portanto, consiste num conjunto de moléculas nas quais está contido o 

material genético e é através deste conjunto que se pode verificar com 99,9% de certeza 

quem é o indivíduo, pois, assim como a biometria, cada ser humano apresenta uma 

combinação genética única e pessoal, formando um código genético próprio.484950 

É a partir de 1986, portanto muito tempo antes de pensar-se em sistematizar a 

coleta de material genético de pessoas indiciadas ou condenadas, que se dá alguma 

aplicação prática à técnica que permite a identificação do ADN para a elucidação de 

autoria criminosa. 
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uma-viagem-pela-historia-da-molecula?start=1 Acesso em 08/02/17.  
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Sir Alec Jeffreys, geneticista da Universidade de Leicester, foi quem desenvolveu 

o teste de impressão de ADN, em 1986, quando o aplicou a um caso, dando “quase 100 

por cento de certeza”. 

Na Inglaterra, duas meninas de 15 anos foram encontradas mortas: Lynda Mann 

em 1983 e Dawn Ashcroft em 1986. Sendo que a polícia, em ambos os casos, constatou 

estupro e posterior assassinato, e coletou amostras de sêmen do acusado, a fim de 

compor as investigações. 

No segundo caso, um homem chamado Richard Buckland confessou os crimes e 

desde logo foi preso. A polícia, não satisfeita, tomou conhecimento de um artigo 

publicado na revista americana Nature, pelo mencionado médico geneticista, em 1985, 

e solicitou a ele a realização de exames de material genético do preso com os materiais 

coletados dos cadáveres. Foi então que Alec descobriu que os sêmens coletados das 

meninas continham o mesmo identificador genético, no entanto, não pertenciam a 

Richard Buckland. 

O inocente foi solto e as buscas continuaram. Foi simulada uma campanha de 

doação de sangue e o geneticista analisou 3.600 homens, o que, segundo a fonte, 

resultou em toda a população masculina de Narborough – local da Inglaterra onde os 

crimes foram cometidos –, mas, nenhum daqueles homens continha o ADN equivalente 

aos que foram colhidos no local do crime. 

Foi então, em 1988, que uma mulher trouxe a informação à polícia de que ouviu 

Ian Kelly mencionando ter doado sangue mais de uma vez, sendo que numa delas fez-

se passar por Colin Pitchfork seu colega de serviço. A fraude foi descoberta, vindo-se a 

descobrir que Pitchfork era o criminoso procurado.51 

Richard Buckland foi a primeira pessoa identificada por colheita de material 

genético no mundo e teve isso a seu favor, pois foi devidamente inocentado. Já, Colin 

Pitchfork foi o primeiro criminoso a ser identificado por ADN e cumpriu sua pena, sem 

que outrem o fizesse. 

                                                        
51 CÂMARA, Brunno. Primeiro caso de identificação criminal através do DNA. Biomedicina padrão. Disponível em: 
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Após este fato histórico, desde 1986 a técnica de identificação criminal mediante 

ADN continuou sendo utilizada. No entanto, a implantação de bancos de dados forenses, 

se deu nos Estados Unidos da América, apenas em 1994, com a criação da CODIS 

(Combined DNA Index System – Sistema combinado de índices de ADN), uma base de 

dados manuseada pelo FBI (Federal Bureau of Investigation), que utiliza o ADN como 

material para realizar identificações criminais.52 

Por ser uma base de ordem nacional, a coleta do material genético acontece 

sempre que um americano for preso por crimes federais ou algum imigrante ilegal for 

detido pelas autoridades federais, isso ainda antes de qualquer julgamento. 

Cabe salientar, a Lei que regulamentou a situação do país citado equipara a coleta 

de ADN à coleta de impressão digital. 53 

Em 1997, a UNESCO aprovou a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e 

os Direitos Humanos, onde se estabeleceu parâmetros de conformidade da colheita e 

utilização do material coletado (ADN). E, em 2004, pouco antes da implantação do 

sistema de banco de dados no Brasil, a conferência geral da UNESCO, aprovou por 

unanimidade a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos. 

Neste, além de outros tantos assuntos, estabeleceu-se que, a colheita de 

material genético mediante zaragatoa bucal (utensílio estéril que serve para coletar 

amostras clínicas) não é um meio invasivo de obtenção de amostra genética.54 

Em 2009, o Brasil assinou um termo admitindo a utilização em território brasileiro 

do software criado pela CODIS. Em 2010, então, houve a instalação deste sistema em 15 

estados e bancos nacionais. O mesmo ficou conhecido nacionalmente como RIBPG – 

Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos.  

Este banco genético veio para facilitar a combinação dos ADN’s após a colheita 

dos mesmos. Viabilizando ainda, a identificação criminal e a busca por pessoas 
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desaparecidas. 

Ocorre, no entanto, que após a entrada da Lei em vigor, a discussão em torno da 

inconstitucionalidade da mesma, tornou-a passível de revogação. Isso porque, o 

material genético – conforme texto da Lei – é coletado obrigatoriamente, desde que o 

indivíduo se encaixe no perfil tipificado no dispositivo. 

Ainda, mesmo que somente para identificação criminal ou busca de 

desaparecimento, a inconstitucionalidade gira em torno da autoincriminação para 

aqueles que forem os legítimos culpados. 

A identificação, porém, é o objeto principal da Lei. Ou seja, o reconhecimento do 

indivíduo, sem que seja atribuído a ele a punição ou o julgamento prévio do caso, pois 

um exame de ADN nunca será, isoladamente, prova cabal de culpa, apenas constatação 

de que o sujeito estava na cena de um crime, ou que teve relações sexuais com a vítima, 

fato que não o torna, automaticamente, culpado do crime investigado. Sobretudo, a 

identificação poderá, ainda, corroborar para sua inocência. 

A lei 12.654/12 caminha ao lado da Constituição Federal, sobretudo pelo fato de, 

em seu artigo 5º-A, §1º, vedar a revelação de “traços somáticos ou comportamentais 

das pessoas (...)”, coibindo, assim, a produção de provas do indivíduo contra si e a sua 

autoincriminação. 

Também pressagia o caráter sigiloso do conteúdo constante nos Bancos de Dados 

de Perfis Genéticos, a fim de que não sejam utilizados de maneira ilícita, trazendo 

grande responsabilidade ao Poder Público, que exercerá o monopólio do 

armazenamento dos dados genéticos. 

Quando da prescrição do delito, ela prevê exclusão do material armazenado. E 

estipula penalidades para quem descumprir os requisitos acima citados, principalmente 

porque sua finalidade é assegurar à sociedade uma instrução criminal de maior eficácia, 

ainda que somente na identidade do agente. 
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2 CONSTITUCIONALIDADE DA IDENTIFICACÃO CRIMINAL MEDIANTE MATERIAL 

GENÉTICO (ADN) 

É sabido que a Constituição preside a todo o sistema jurídico de um Estado. Hans 

Kelsen, renomado filósofo e jurista, criou uma pirâmide, a fim de tornar mais fácil a 

compreensão da ordem hierárquica das normas. 

O modelo kelseniano, ao encimar a pirâmide com a Constituição, estabelece sua 

supremacia sobre outras ordens normativas do Estado. Por outras palavras, as leis, 

decretos, regulamentos, não podem conflitar, explícita ou implicitamente, com os 

imperativos constitucionais.55 

Ainda, sabe-se que no ordenamento jurídico brasileiro há uma grande gama de 

princípios fundamentais, que foram criados a fim de otimizar a integração das normas, 

podendo, dessa forma, dirimir eventuais conflitos que possam ocorrer quando da 

normação legislativa ou judicial. 

Sobre a definição de princípio, preceitua Ruy Samuel Espíndola:  

Pode-se concluir que a ideia de princípio ou sua conceituação, seja lá qual for o campo 

do saber que se tenha em mente, designa a estruturação de um sistema de ideias, 

pensamentos ou normas por uma ideia mestra, por um pensamento chave, por uma 

baliza normativa, donde todas as demais ideias, pensamentos ou normas derivam, se 

reproduzem e/ou se subordinam.56 

Na Constituição Federal do Brasil de 1988, não poderia ser diferente. Dentre os 

princípios fundamentais que se aplicam especialmente ao Direito Penal e Processual 

Penal, podemos distinguir: do devido processo legal, da legalidade, da inafastabilidade 

da jurisdição, da celeridade processual, da não autoincriminação, da presunção da 

inocência.57 

Posterior à promulgação da Carta Magna, em 1992, o Brasil promulgou a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), 

aceitando, assim, seus termos e condições.58 
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Nessa, está também o princípio do nemu tenetur se ipsum accusare, citado 

também no texto por outra forma, quando estabelece que as pessoas possuem o direito 

de permanecer em silêncio (evitando, portanto, a autoincriminação), conforme artigo 8, 

item 2, alínea “g”, do referido. 

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto 

não se comprove legalmente sua culpa.  Durante o processo, toda pessoa tem direito, 

em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: [...] g. direito de não ser obrigado 

a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada;59 

Pois bem, urge observar que tratados internacionais sobre direitos humanos 

(desde que atendido o quorum – devidamente observado pelo Pacto de São José da 

Costa Rica), no ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com a corrente majoritária, 

são equiparados à Constituição Federal, integrando-a na qualidade de emendas à 

Constituição e, portanto, tem paridade normativa. Então sob este ângulo que o 

analisaremos, ou seja, de igual forma como o texto constitucional, uma vez que um é 

complemento do outro.60 

Em se tratando da Lei 12.654/12, o princípio da não autoincriminação ou nemo 

tenetur se ipsum accusare e o direito à privacidade foram os que deram origem ao 

Recurso Extraordinário nº 973837, que teve reconhecimento como matéria de 

repercussão geral, diante de possível inconstitucionalidade na aplicação da referida lei. 

Recurso este que deu origem à indagação do presente trabalho. 

Naqueles autos, o relator, ministro Gilmar Mendes, citou alguns casos 

conhecidos mundialmente, julgados pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, como 

o caso Van der Velden contra Holanda, no qual a corte que o analisou, reconheceu como 

invasão de privacidade o ato de colher o material genético do indivíduo, no entanto, 

asseverou que, diante do objetivo final (prevenção e investigação de crimes), a medida 

se tornou razoável. 

Concluiu seu entendimento no fato de que a Lei 12.654/12 prevê duas situações 

de coleta de material genético, sendo elas: na identificação criminal e na fase de 

execução penal, quando o crime é violento ou hediondo. 

                                                        
59  Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Convenção Americana de Direitos Humanos. Disponível em 

http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm  Acesso em 02/02/2017 

60 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 354. 
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Ressaltou que, quando da identificação criminal, o magistrado é quem pode 

determinar e só o fará quando considerar “essencial às investigações”, sendo que os 

dados podem ser eliminados do banco, diante da prescrição do delito. Já quando os 

dados são coletados durante a execução penal, não há previsão de eliminação do banco. 

Ainda assim, o material coletado é de caráter sigiloso, o que garante ao indivíduo o seu 

direito constitucional de privacidade.61 

O princípio da não autoincriminação, ou nemu tenetur se ipsum accusare, ou 

ainda, nemu tenetur se detegere, está fundamentado no artigo 1º, inciso III, artigo 5º, 

incisos X, LIV e LXIII, da CRFB/88, bem como no texto acima citado, do Pacto de São José 

da Costa Rica. Ele consiste no fato de o indivíduo não ser obrigado a produzir ou auxiliar 

na produção de provas contra si, implicando-se de alguma forma nos indícios sobre a 

autoria criminosa. 

Ao restringir os direitos, o legislador observa determinados limites, 

subordinando-se ao princípio da proporcionalidade. Os limites impostos por este 

princípio visam à adequação, pois a medida tem que ser idônea para produzir o 

resultado almejado, é preciso que ela seja necessária e consequentemente é vedado o 

excesso e, por fim, é necessário que haja a proporcionalidade em sentido estrito, que é 

em última análise, o exame custo-benefício da medida, em outras palavras, é preciso 

saber que, o que se ganha é mais valioso do que aquilo que se perde.  

 Numa sociedade plural como é a nossa, uma Constituição compromissória como 

nós temos, a própria Constituição abriga um conjunto de valores contrapostos e, 

consequentemente, direitos fundamentais que entram em rota de colisão. Portanto, faz 

parte da complexidade do mundo contemporâneo a existência da colisão de normas. 

Ao tratar dos direitos fundamentais, é importante destacar que, mesmo eles 

sendo dotados de centralidades, não são absolutos, estão sujeitos a restrições. E, em 

alguns casos, a própria Constituição ao instituir um direito, prevê que a lei não poderá 

regulamentá-lo e discipliná-lo. Mas, ainda assim, quando não há esta previsão, a lei 

poderá limitar um determinado direito.  
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A posição majoritária dominante diz que os direitos fundamentais se sujeitam às 

restrições, a limites imanentes, quer os que decorrem da natureza das coisas, quer os 

que decorrem das circunstâncias que, para respeitar os direitos fundamentais de todos, 

é preciso limitar em alguma medida o de cada um. 

Princípios, são, em verdade, mandamentos de otimização, que não guardam 

hierarquia formal ou material entre si; e disso extraem-se duas conclusões importantes, 

quais sejam, a inexistência de prevalência absoluta de qualquer deles e sua invariável 

referência a “ações e situações [a priori] não quantificáveis” - constatações essas que 

conduzem à questão de seu necessário sopesamento ou ponderação, se aparentarem 

colidirem, bem como da aferição da proporcionalidade, nas hipóteses da restrição de 

um princípio por uma regra.62 

Pois bem. A identificação criminal feita pela Lei 12.654/12 só pode ser realizada 

quando, durante a investigação criminal, o magistrado entender essencial às 

investigações (art. 9º-A, § 2º, Lei 12.654/12), ou durante a execução penal quando o 

indivíduo for condenado pelos crimes indicados no caput do artigo 9º-A, da Lei. Ou seja, 

o indivíduo não será submetido à colheita sem que isto tenha decisão judicial 

fundamentada. 

De acordo com o que já se referiu, o procedimento de colher-se material genético 

de um indiciado ou de alguém condenado é uma decorrência do processo penal 

alinhado com a ciência e novas tecnologias, que visam, por uma lado, conferir maior 

certeza à atividade estatal de investigação, por outro, um refreamento preventivo de 

que possam ser praticados outros atos ilícitos que colocam em causa a paz e a 

tranquilidade sociais, em última instância, objetivos do Direito Penal moderno. 

Ponderando-se os valores em causa, parece que a invasão à intimidade do indivíduo não 

é tão prejudicial quanto à atividade estatal que visa tranquilizar a comunidade. 

O indivíduo que se submete à técnica não sofre nenhuma agressão de ordem 

física, nem moral, pois o recolhimento do material é feito com uma zaragatoa bucal; 

não há invasão de relevo à privacidade, de acordo, ainda, com decisão da UNESCO.63 
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Também não há produção alguma de provas em seu desfavor, mas, tão-somente, 

formação de banco de dados genéticos apto a ser utilizado em investigações criminais. 

Conforme a própria nomenclatura do método trata, apenas, de uma colheita 

para fins de identificação. A lei 12.654/12 proíbe a utilização do material coletado para 

outros fins, senão o de identificar o sujeito que estava no local do crime, sem, 

necessariamente condená-lo, pois, após o procedimento ainda há todo o regular trâmite 

legal. 

Se se pensar que o procedimento estabelece meio de prova contra um indivíduo, 

também teríamos de afirmar o mesmo em relação aos exames biométrico, de 

datiloscopia ou papiloscopia, que são comumente utilizados para a identificação de um 

criminoso. 

Com toda certeza tem-se outros meios para a realização de identificação, no 

entanto, até os dias de hoje, este é o meio mais eficaz já descoberto. 

O que se quer afirmar, é que a comparação de dados genéticos é, apenas, mais 

um expediente que decorre da evolução técnico-científica, como muitos outros que já 

conhecemos e admitimos no processo penal. 

3 CASOS DE APLICACÃO DA IDENTIFICACÃO CRIMINAL MEDIANTE MATERIAL 

GENÉTICO 

No período que antecede à criação da Lei 12.654/12 e posteriormente à ela, é 

possível encontrar casos no Brasil que foram solucionados por esta técnica, 

demonstrando que a utilização da mesma consagra, através de um meio extremamente 

eficaz, sua aplicabilidade em todo território nacional.   

Dentre inúmeros casos, citamos alguns. 

3.1 CASO GLORIA TREVI 

O acontecido com a cantora mexicana Glória Trevi, que, em 2000 foi presa no 

Brasil e em 2002, extraditada64, teve a colheita de material genético como meio de 
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identificação criminal, para que o judiciário pudesse apurar a paternidade de seu filho e 

descartar a hipótese de estupro por agentes Federais. 

Glória era cantora no México e tinha como seu empresário e produtor, Sérgio 

Andrade – com o qual mantinha um relacionamento. 

Em resumo, dado momento, uma ex-mulher de Sérgio surgiu e levou à justiça e 

à televisão mexicana que o mesmo não só era dependente do uso de entorpecentes, 

como também se valia de meninas menores de idade para atender seus prazeres 

sexuais. Foi então, que uma menina de 16 (dezesseis) anos de idade apresentou-se 

grávida do empresário. 

Após o estouro na mídia, em 1998 houve a fuga do casal.  

A justiça mexicana fez uma busca em aproximadamente 150 (cento e cinquenta) 

países e, em 13 de janeiro de 2000, ambos foram encontrados no Rio de Janeiro e presos 

pela polícia federal. 65 

A identificação criminal, no entanto, não fez parte da penalidade de Glória Trevi, 

mas, sim, do que ocorreu depois que a mesma foi presa, no Brasil. 

No dia 18 de fevereiro de 2002, ela concebeu, ainda dentro do presídio, um filho, 

chamado Angel Gabriel Trevi, fruto de uma relação até então misteriosa, diante da 

impossibilidade do coito no local. 

A cantora alegou estupro dentro das dependências da Polícia Federal de Brasília 

e, em 21 de fevereiro de 2002, o Supremo Tribunal Federal, atendendo ao pedido da 

defesa dos suspeitos, determinou a realização do exame de ADN, através da placenta 

da mexicana, para apurar com exatidão quem seria o pai da criança, mesmo sob sua 

negação em contribuir espontaneamente com as investigações. 

Na decisão os ministros defenderam que o interesse público, prevaleceria sobre 

os interesses particulares da extraditanda. 

O Ministro Celso de Mello demonstrou que “a garantia constitucional à 

intimidade não tem caráter absoluto, pois necessidades públicas podem restringir 
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direitos individuais em benefício da comunidade, com combate aos atos ilícitos 

ressaltados”.66  

Com o resultado do exame, concluiu-se que Sergio Andrade (seu ex-companheiro 

e ex-empresário) é o legítimo pai de Angel Gabriel Trevi, afastando-se assim, as 

hipóteses de deturpação dos agentes da polícia federal brasileira.67 

3.2 CASO IVAN SCHLICHTING DE OLIVEIRA 

A identificação mediante material genético, conforme já dito, também serve para 

desvendar casos de pessoas desaparecidas e acabar com os falecidos tidos como 

“indigentes”. 

No dia 31 de maio de 2014, Ivan Schlichting de Oliveira, de apenas 12 anos de 

idade, morador da cidade de Jaraguá do Sul/ SC, desapareceu, após ter ido à padaria 

comprar pão.68 

A busca incessante pelos familiares e pela polícia não foi o que levou a encontrá-

lo. 

Um garoto de 17 anos de idade, em agosto de 2014, encontrou um corpo às 

margens do Rio Itajaí Açu, Km 118, BR 470, em Ibirama/ SC, juntamente com uma 

camiseta e um colete, semelhantes aos que Ivan utilizava no dia de seu 

desaparecimento.  

A polícia foi acionada e foram colhidas amostras genéticas da ossada, a fim de 

identificá-lo, pois o corpo já estava ali há muito tempo e em decomposição.  

Segundo a médica legista que acompanhou o caso, tratava-se apenas de ossada, 

sem tecidos, nem órgãos, por isso o resultado do exame de ADN demorou mais de sete 

meses para ficar pronto, bem como foi impossível constatar a causa da morte. 

O comparativo do material genético entre Jaqueline Schlichting e Ivan, 
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comprovou que o corpo ali encontrado era do menino que antes estava desaparecido.69 

O que, em razão do estado foi encontrado, seria impossível saber com exatidão 

mediante outros meios de identificação, senão esse. 

3.3 CASO DE TIPIFICAÇÃO DO CRIME MEDIANTE A IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA 

O caso é específico e aconteceu, no entanto, a fonte não disponibiliza a 

nomenclatura dos envolvidos. Portanto, a análise será feita apenas com condão de 

ilustrar mais uma situação em que a identificação mediante material genético pode 

servir. 

Uma menina de apenas 8 (oito) anos de idade, na Cidade de Porto Alegre/RS, foi 

estuprada e morta por fratura na coluna cervical. 

Considerando a confissão de dois sujeitos, a dúvida do judiciário era em torno de 

quem teria praticado o estupro e quem a teria fraturado, ou, ainda, se os dois teriam 

praticado ambos os atos. 

Feita a análise genética, mediante a colheita de secreção vaginal e saliva da 

vítima, o resultado comprovou que apenas um agente a teria estuprado, excluindo-se o 

outro da questão.70 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por todo o conteúdo debatido, inferindo que a Lei 12.654/12 trata apenas sobre 

a identificação criminal do agente, mediante sua submissão à extração de material 

genético, sem lesão ou qualquer invasão à sua intimidade, não há intervenção abusiva 

do Estado, uma vez que o mesmo observa os direitos e garantias fundamentais trazidos 

na Constituição Federal, quando aplica a norma. 

Conclui-se que, nenhum direito fundamental pode ser visto como um direito 

ilimitado, sendo que todos os direitos fundamentais devem coexistir entre si e essa 

coexistência faz com que se busque sempre uma solução harmoniosa. Portanto, não é 

possível ter-se um direito tão absoluto no sentido de que o acusado jamais poderá ser 
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compelido à romper a forma de contribuição da investigação ou do processo, sob pena 

de aniquilar o direito que também existe à apuração dos delitos e o seu fim que é a 

justiça. 

Sobretudo os poucos casos nestes reportados, concluem a pesquisa, justificando 

o sucesso da Lei e a sua eficácia em aplicabilidade na investigação como meio de 

identificação. 
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CONCEITO JURÍDICO-PENAL DE TERRORISMO: TENTATIVA DIALÉTICA DE 
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INTRODUÇÃO 

Há imensa dificuldade por parte dos estudiosos de assumirem um conceito 

definitivo acerca do ato de terrorismo. Isto porque, embora reconheçamos como eixo 

central desse fenômeno o aspecto de alguém ou um grupo querer infligir estado de 

terror em um número não determinado de pessoas – e, portanto, o efeito pretendido 

será essencialmente a causação de pavor, de estupefação, de choque e de medo às 

pessoas –, suas causas ou são voláteis (esfumam-se em um ambiente de opiniões 

divergentes ou não chegam sequer a ser explicadas – daí a falta de credibilidade 

daqueles que invocam o terror como manifestação legítima), ou, mesmo que 

padronizadas segundo determinadas categorias (daí poder falar-se em terrorismo 

religioso, político, oficial etc.), seus esquemas genéticos esgotam-se a cada arrasto 

histórico. 

Apesar de estudiosos fazerem menção ao terror causado pelos zelotes contra os 

romanos – o que, portanto, remete-nos ao período bíblico – o fenômeno é mais 

perceptível a partir do século XX, quando movimentos separatistas que passaram a 

postular a autodeterminação de povos – como aqueles que se formaram no período 

tardio do colonialismo em África, e, ainda, no País Basco, na Irlanda, nos territórios sob 

domínio de Israel, durante a Guerra dos Bálcãs – causaram a morte de combatentes ou 

de determinadas personalidades. Já o início do presente século é marcado pelos 

atentados de 11 de setembro, dos quais sobressaem como aspectos distintivos, por um 

lado, o caráter da desterritorialização do terrorismo e, por causa disso, a percepção do 
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imponderável, pois as ações de terroristas podem ocorrer em qualquer lugar, a qualquer 

momento, atingindo uma quantidade indefinida de pessoas insuspeitas e 

absolutamente alheias à causa dos grupos terroristas (e por mais que se fale de ações 

violentas dos chamados lobos solitários, como as que foram perpetradas ao longo de 

2016 em Paris, na Bélgica e na Alemanha, o fato é que eles ou foram cooptados por 

associações criminosas, ou mantêm um vínculo virtual ao aderirem à causa de algum 

grupo terrorista). Por outro, George W. Bush, escudado no raciocínio maniqueísta de 

dualidade, inaugura uma guerra messiânica dos bons contra os maus e promove a 

legítima defesa preventiva – a todas as luzes, uma novidade no moderno concerto 

internacional, que conduz ao perigo de internacionalização de conflitos armados e de 

agressão aos Direitos Humanos de civis. 

Esse estado de coisas levou a comunidade internacional à adoção de Convenções 

que tratam do combate ao terrorismo. Dá-se a criminalização de um fenômeno de 

contornos imprecisos e de difícil definição. O Brasil também adere à onda político-

criminal de repressão ao terrorismo, tendo a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 (doravante Constituição) estabelecido no art. 5º, XLIII diretrizes para a 

criminalização e para o tratamento jurídico-penal mais gravoso para seus autores. No 

entanto, a Lei 13.260/2016, que disciplina a matéria penal, teve longo processo 

legislativo permeado por acerba oposição. Afinal, para além de entender-se que o País 

está a salvo de manifestações terroristas (como uma ala de político progressistas 

sustentava), não é desprezível o conjunto de argumentos que procuram justificar os 

riscos para algumas liberdades clássicas, iniludivelmente protegidas pelo Estado 

democrático de direito. 

O presente artigo procurará estabelecer uma noção acerca da (possível) colisão 

entre a perseguição criminal de condutas e de atos tendentes ao terrorismo e os direitos 

fundamentais consagrados em nossa Constituição. Para tanto, utilizaremos o método 

dialético, que melhor servirá ao intuito maior aqui objetivado, que é o de provocar o 

olhar crítico sobre a matéria. 
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1 ACHEGAS À DEFINIÇÃO MORAL DE TERRORISMO 

O tráfico de relações humanas desde sempre supôs manifestações de violência. 

A vida é um constante embate. Por vezes, porque se visa o puro e simples domínio sobre 

o outro. Mas, normalmente, se se quiser procurar um étimo fundante do fenômeno, em 

razão dos precários meios de comunicação – a comunicação humana, terá dito Tomás 

de Aquino, é imperfeita. Contudo, a agressão insidiosa, o ataque perpetrado de maneira 

desleal, colocando a vida e a integridade física de pessoas insuspeitas, ou absolutamente 

neutras em relação a um objeto de disputa – que pode ser a primazia de posições 

políticas, morais, religiosas –, causarão enorme perplexidade, já para não se falar nos 

efeitos imediatamente pretendidos por quem age dessa forma. 

Os atos insidiosos, clandestinos, desleais, praticados de forma inesperada, 

parecem sofrer a oposição do conjunto de valores éticos da civilização ocidental (é 

verdade que se pode enumerar aqui uma série de atos em si antagônicos aos valores 

judaico-cristãos abrigados na Europa ou em qualquer outro continente da face ocidental 

do mundo, mas normalmente o senso comum dirige-lhes repulsa, o que, só por si, 

denota que os valores éticos são de consenso e, pois, assimiláveis por boa parte do 

Ocidente. Não se vê, v.g., a pregação de uma guerra santa contra determinado povo ou 

contra seu modo de vida). Por isso, a perplexidade diante de um ato terrorista, como os 

atentados de 11 de setembro (apenas para lembrar o que se tornou mais emblemático 

neste século). Num segundo plano, surge o temor, o medo de que a qualquer momento 

e lugar uma bomba seja plantada com potencialidade destrutiva e lesiva a vidas 

humanas. Claro que a capitulação de um Estado não é algo que se logre por meio de 

atos de terror. A força moral que o mantém transcende os males praticados (basta 

pensar-se que Israel convive com essa circunstância desde 1948); mas pouco e pouco 

pode dissuadir ou enfraquecer seus alicerces, como se viu ao tempo do mandato 

britânico sobre Israel: a Comissão britânica que exercia o mandato sobre aquela porção 

de território no Oriente Médio e mesmo Churchill, referiram terem sido alvo de atos 

terroristas praticados pelo Irgun Tzvai Leumi e pelo grupo Stern (o Lohamei Herut Israel), 

tendo o primeiro se notabilizado por atacar o forte de Acco, plantado bombas no King 

David Hotel e lutado uma sangrenta guerrilha, que culminou com o enfraquecimento 

das foças militares inglesas ali sediadas, até que a ONU reconhecesse o Estado judeu. 
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Begin, líder do Irgun, e quem viria anos mais tarde a comandar o Estado judeu 

como seu Primeiro Ministro, em páginas eloquentes de A rebelião na Terra Santa73, 

busca nos traços históricos do terrorismo argumentos para refutar a opinião britânica. 

Estará o termo fortemente vincado no que ocorreu na França révolutionnaire, quando a 

deposição do ancien régime deu cabimento ao uso demasiado da guilhotina. Portanto, 

o terrorismo adjetivou a sensação de desproteção, de pavor, de insegurança que 

preponderou em 1789 até o fim da Revolução. Daí pensar-se que o terror vem atrelado 

às revoluções e a ambos os lados que estão em disputa por suas posições, mas tudo 

depende, adverte o maior dos comandantes da rebelião judaica, “de quem usa o termo”. 

Assim, “Uma revolução pode causar o que costumamos chamar de terror, como ocorreu 

na França; o terror pode ser o prenúncio de uma revolução, como sucedeu na Rússia.”74 

O relativismo fulcral do argumento de Begin, no entanto, leva-nos a algumas 

reflexões. Se o apodo de terrorista dado a um movimento de resistência ou de luta 

armada contra uma situação política se sujeita à perspectiva a partir de onde se a 

observe, então entra em jogo o problema da legitimidade da causa sustentada pelo 

movimento. Por outras palavras, há quem se veja na condição legítima de perpetrar atos 

de terror contra outrem, em nome de sua causa ou de uma ideologia. É esta a 

perspectiva de Begin ao enfatizar que o Irgun lutava pela liberdade do povo judeu e o 

emprego de força contra os britânicos teria despertado “sentimentos de terror” – entre 

“Os governantes tirânicos” que, por sua vez, passaram “a semear terror entre os 

combatentes ou no ambiente de onde surgiram os combatentes”. Contudo, o intento 

do grupo paramilitar não era outro senão “derrubar o regime de tirania armada”, ao 

passo que da parte dos britânicos o terror era disseminado para manterem-se no 

poder.75 

Há, como se vê, uma disputa moral no palco da legitimidade. Begin acentua o 

fato de que os judeus haviam sido desumana e impiedosamente perseguidos na Europa 

sob o regime nazista. O holocausto extinguiu 6 milhões de vidas. Os que escapavam dos 
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campos de concentração não tinham para onde ir e o reino Britânico, adotando um viés 

imoral (a política, diria Maquiavel, é amoral; mas esta posição não se confunde com a 

imoralidade de certos regimes políticos), impedia que os judeus aportassem nas terras 

onde exerciam seu mandato. A lei marcial levou para o cadafalso inúmeros insurgentes. 

O toque de recolher impunha uma vida abjeta e de precariedades aos judeus. Por outro 

lado, os métodos utilizados pelo Irgun, que sempre visava atingir a estrutura militar 

britânica, sendo seus ataques precedidos por avisos em panfletos, não colocavam em 

risco a vida de civis. A luta era desigual. Os judeus não tinham a cultura militarizada dos 

reinóis, nem armas, nem contingente suficiente para a luta aberta, de maneira que se 

possa ver ali uma situação de desigualdade entre as partes. Mas ainda assim se podem 

procurar índices de moralidade que justifiquem atos violentos ou, pelo contrário, que 

façam supor tratar-se de terrorismo. 

Ao tratar da questão moral em sua obra Guerras justas e injustas, Walzer relatou 

um incidente envolvendo o grupo Stern, no qual insurgentes judeus teriam sido presos 

pela polícia egípcia após a execução de um atentado contra o lorde Moyne, Ministro de 

Estado britânico no Oriente Médio. A prisão só ocorreu porque os ativistas evitaram 

atirar contra o soldado não britânico que os perseguia. A ação do Stern não visava a 

nenhuma outra pessoa que não estivesse diretamente relacionada ao mandato em 

terras de Israel76. Não havia, pois, a intenção de causar mal a pessoas insuspeitas, ou 

“inocentes”. Contudo, o problema moral que recai sobre a legitimação (ou não) de 

atentados que aterrorizam pessoas também padece de melhor definição, uma vez que 

o terror impingido por um regime político pode ter sua justificativa. 

Pensadores de matriz marxista como Hobsbawm colocam o problema da 

legitimidade da luta no centro de suas análises. O historiador inglês, que se debruçou 

sobre o terror político, toma como paradigma a situação no Sri Lanka, onde as tensões 

etnolinguísticas entre os tâmeis e os cingaleses degenerou para uma série de atentados 

terroristas que ceifou em torno de 60 mil vidas até os anos 90 do século passado77. A 

questão aqui é saber se os ataques perpetrados pelo Front de Libertação do Povo, 
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organizado por cingaleses, tinham o apoio popular, ou seja, se tinha um suporte moral 

e político.  

No prosseguimento da análise da imbricação política com atos de terror, 

Hobsbawm passa a preocupar-se especialmente com o crescimento da violência a partir 

das duas Grandes Guerras Mundiais, fenômeno que estaria radicado em “países com 

Estados fortes e estáveis e instituições políticas liberais (em teoria), em que o discurso 

público e as instituições políticas distinguem apenas dois valores absolutos e 

mutuamente excludentes – a violência e a não-violência.”78 É neste ponto que divaga 

sobre a presença de diferentes graus de violência em qualquer sociedade, o que não 

seria prontamente aceito pela retórica liberal.  

A violência certamente existe em qualquer sociedade como linguagem de quem 

pretende impor algo a terceiro. Nisto o historiador está certo. Mas merece mais atenção 

seu entendimento de que a brutalidade praticada por revoltosos camponeses, como a 

que se viu em países sul-americanos e da América Central, é menos criticável do que a 

opressão que sofreram por regimes fortes. As rebeliões dos camponeses são em geral 

“menos sangrentas do que a repressão que sofrem.”79 

O relativismo histórico delineado pelo autor chega ao ápice quando passa a 

criticar o “caráter imoral” dos regimes militares latino-americanos, onde se treinaram e 

procriaram-se torturadores no período da Guerra Fria. Destaca as mazelas derivadas de 

regimes como o do Uruguai, do Chile de Pinochet, da África do Sul do período do 

apartheid e do domínio israelense após a guerra de 1967 que impôs horror à população 

palestina 80 . Nenhuma palavra, contudo, contra a opressão exercida pelo regime 

castrista, que não apenas estabeleceu a doutrinação do povo cubano, não admitindo, 

por isso, qualquer dissensão política (todos sabem que até há pouco nem a greve de 

fome de opositores de Fidel dissuadia o ditador, que sempre se mostrou inclemente 

com a sorte de ativistas políticos), como, também, promoveu a morte de milhares. 
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Se a questão posta por Hobsbawm é a de justificar determinadas ações violentas 

contra a opressão de dominantes – assim, seria moralmente justificável a luta de 

campesinos contra regimes fortes de governo –, serão legitimáveis os atentados de 

grupos fundamentalistas islâmicos contra quaisquer cidadãos ocidentais, como os que 

foram perpetrados pela Al-Qaeda e mais recentemente por integrantes do Estado 

Islâmico, pelo simples fato de viverem os valores do Ocidente? A resposta a este 

problema é de difícil sondagem e mesmo autores que se dedicaram aos estudos dos 

tempos da modernidade tardia, como Beck, que denomina esta era de pós-

modernidade, não chegam a uma solução. O sociólogo alemão, v.g., limita-se a 

interpretar o fenômeno como um produto da globalização. Ou seja, a difusão de 

aspectos econômicos e culturais pelo mundo teria espicaçado o sentimento dos não 

ocidentais, gerando a nova forma de terrorismo, inaugurada com os atentados de 11 de 

setembro.81  

Zolo, por sua vez, ao fazer sua leitura do terrorismo global, vincada na relação 

com as guerras promovidas pelo imperialismo norte-americano, a partir de 1991, 

entende que o fenômeno que se desenvolveu acentuadamente no mundo árabe-

islâmico, “es una respuesta estratégica a la hegemonía del mundo occidental, una 

insurrección contra el poder avassallador de sus instrumentos de destrucción masiva y 

el extenso control militar que ejerce sobre los territorios de los países que fueron, 

históricamente, la cuna del islam.”82 Com isso, o professor da Universidade de Florença 

deixa de responder a pergunta inicial de seu texto, sobre se devemos aceitar a 

convivência com o terrorismo, ao passo que assume, tal como Becker, que o Ocidente é 

o grande responsável pelo fomento e alastramento do fenômeno.  

A medida moral (moral política, religiosa, social) utilizada pelos autores, como se 

vê, resvala por respostas insatisfatórias ao problema do terrorismo, não nos permitindo 

inferir mais que alguns traços de sua definição – a filiação de terroristas a uma causa (de 

cariz político, ou religioso, ou étnico-social); e a adoção de estratégias de prática de atos 

violentos com o intuito de disseminar o medo, o horror, o pânico a um número não 
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determinado de pessoas, com finalidade dissuasória. No entanto, os autores claudicam 

no relativismo ideológico e político, sem estabelecer a necessidade de uma política 

criminal de criminalização do terrorismo. Como então devemos, em primeiro plano, 

entender a necessidade de reação e, num segundo plano, concretizar a política criminal 

de punição e prevenção penal inscrita na Lei 13.260/2016, que veio a criminalizar o 

terrorismo no Brasil? Se o critério moral for tomado como mediador da política criminal, 

então as aproximações à criminalização do terrorismo só se fazem dialeticamente, 

colocando no campo discursivo os Direitos Fundamentais inscritos na Constituição. 

2 A LEI 13.260/2016 E SEU DIÁLOGO COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Quando antes falamos da moral como elemento intercorrente na dialética acerca 

do terrorismo, para justificar ou legitimar atos de violência, ao mesmo tempo em que 

os afasta da censura penal, ou o contrário, tínhamos uma noção abrangente, inclusive 

da política (no que concerne à moral política). Este mesmo índice de moralidade, pode 

passar por refinamentos hermenêuticos, até que cheguemos a uma noção 

epistemológica de direitos fundamentais. Por outras palavras, podemos partir de uma 

noção moral que justifique os direitos fundamentais e a pretensão de que sejam 

protegidos – inclusive pela política crimina de criminalização. 

Se, por um lado, os Direitos Humanos são histórica e espacialmente 

detectáveis 83 , por outro, sua difusão pela internacionalização – quando o 

neoconstitucionalismo conduziu os Estados a inscreverem em suas constituições 

princípios, direitos e garantias fundamentais (refletindo posições axiológicas de 

consenso) –, amolda-se, iniludivelmente, a uma força moral amplamente aceita no 

Ocidente. Não por outro motivo, modelos constitucionais como o nosso antes de serem 

indiferentes a situações que causem degradação da vida, estabelecem enunciados que 

visam resguardar a vida, protegê-la de perigos e estabelecer condições de maior paz 

social, inclusive através da proteção jurídico-penal. 

O processo de internacionalização dos princípios de Direitos Humanos deu-se de 

maneira tranquila entre Estados democráticos do Ocidente. Afinal, por aqui permeiam 
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valores judaico-cristãos que se entroncam na civilização ocidental, que dificilmente 

assimilaria, v.g., a legitimidade de uma jihad; que, ao contrário de advogar o sacrifício 

de mártires por uma causa religiosa, pregaria a abdicação, a renúncia às armas, a 

solidariedade e, fundamentalmente, a preservação da vida. Os enunciados de Direitos 

Humanos contidos em Convenções internacionais, portanto, antes de se resumirem a 

uma retórica de política internacional, refletem valores éticos permeáveis pelo 

Ocidente. É por isso que os atos de horror têm causado repulsa não apenas onde 

ocorrem: o 11 de setembro deixou o mundo ocidental estupefato, assim como o ataque 

na estação de Atocha, em Madrid, em 11 de março de 2004, ou a chacina dos jornalistas 

do Charlie Ebdo e num supermercado de produtos judaicos, no 7 de janeiro de 2015, ou 

os demais que se seguiram até 2016, na Bélgica, e mais tarde, na Alemanha e no sul 

francês. Há, pois, um consenso mundial sobre a rejeição e combate do terrorismo. 

No entanto, há quem, como Khaled Jr., se mostre insensível ao drama humano e 

chegue, na análise do atentado que culminou com o morticínio de jornalistas do 

semanário satírico francês, a procurar causas que o justifiquem. O doutor em ciências 

criminais entende que o fato se explicaria como um extravasamento da revolta 

generalizada daqueles que padecem com a arrogância francesa, que empurra os 

imigrantes para guetos, e por isso talvez não devesse ser um de todo em todo 

censurável 84 . Mas a opinião de Khaled Jr., inequivocamente desatrelada da visão 

humanista que deveria guiar um jurista e maculada pelo solipsismo (de suas palavras 

transparecem ideias preconceituosas contra a França e seu povo), vai a um ponto de 

paroxismo que não serve de paradigma para o que estamos aqui a tratar. A consciência 

dos valores ocidentais não tergiversaria a ponto de admitir que o modo de vida francês 

seria o grande responsável pela onda de atentados que ocorre naquele país. 

Parece-nos que essa consciência não é estranha ao brasileiro. O barbarismo 

criminal (que tem gênese em diversos fatores, inclusive socioeconômicos e que, 

portanto, não é endógeno, nem inato no povo brasileiro), antes de petrificar a 

sensibilidade, causa repulsa e outros sentimentos derivados do horror. Por isso, a 

política criminal instalada no art. 5º, XLIII, da Constituição – podemos dizer sem receio 
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de cometermos erro –, conforma-se aos nossos valores éticos. Em consequência, 

também nos será lícito afirmar que a criminalização de atos de terrorismo, tal como se 

vê na Lei 13.260/2016, não discrepará, em linhas gerais, do compromisso do Estado e 

da sociedade brasileiros de combater atos de terrorismo, por um lado, e de manter um 

padrão de vida com qualidade e a salvo de perigos que comprometam a paz social, por 

outro. 

A discussão da matéria, no entanto, não correu de forma tão pacífica. As alas 

políticas progressistas entendem, de forma algo romântica, talvez próximas do que 

Darcy Ribeiro concebia em torno do povo brasileiro, que somos infensos ao terrorismo 

e, pois, a salvos de atentados. E mais: levando a discussão para o campo jurídico-

constitucional, sustentam que a criminalização do terrorismo atingiria valores do Estado 

democrático de direito, perenizados sob a forma dos direitos fundamentais de liberdade 

de associação e de expressão. Os juízes para a democracia fizeram publicar, ao tempo 

do processo legislativo que tramitava no Congresso Nacional, uma carta aberta onde se 

lê que: o “PLC 101/2015 não prevê mecanismos que possibilitem a proteção dos direitos 

de associação e expressão e de seus titulares”, arrematando com a afirmação de que 

“na forma de qualquer dos textos em disputa, pela ambiguidade e vagueza em sua 

formulação e pela severidade das penas cominadas, [a criminalização do terrorismo] 

tem o potencial de agravar de modo dramático o quadro de restrição a direitos 

fundamentais e de censura à expressão ideológica e política em que o Brasil já vem 

incorrendo.”85 

Bom, é verdade que a Constituição, além de pretender uma sociedade fraterna, 

pacífica e em harmonia, para isso já estabelecendo uma política criminal tendente à 

proteção de bens jurídicos caros à sociedade brasileira, prevendo a criminalização de 

condutas como a do tráfico de drogas, a de associação clandestina armada, a de racismo 

e, ainda, a do terrorismo, também erige um longo rol de direitos fundamentais, aqueles 

que conhecemos como liberdades civis e políticas. De um lado estão, pois, normas 

fundamentais que preconizam a proteção da paz social, e de outro, está a proteção da 
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liberdade de associação e de expressão (inclusive política). O que fazer? 

Obviamente a política criminal não se encerra na atividade jurídico-legislativa. As 

leis penais, como quaisquer outras, apresentam imperfeições e, como a dogmática nos 

ensina, preveem situações abstratas, genéricas e sempre precedentes ao que vai 

ocorrer. Por isso, também há a necessidade de o círculo fechar-se com a política criminal 

estabelecida nas reiteradas decisões judiciais, que criam normas jurídicas para situações 

concretas e individualizáveis. Afinal, é nesse momento que a experiência jurídica requer 

a reinterpretação e aplicação da norma, sempre enformada pelos valores ético-jurídicos 

reconhecidos pela Constituição. Ou seja, temos de reconhecer que os possíveis conflitos 

entre normas constitucionais e entre estas e a Lei, devem ser tratados em conformidade 

com a lição ainda atual de Hesse, que preconizava o princípio da unidade, vazada nesses 

termos: 

A relação e interdependência existentes entre os diferentes elementos da 

Constituição obrigam a não contemplar, em nenhum caso, só a norma isolada, 

mas sempre no conjunto em que deve ser situada. [...] as normas constitucionais 

devem ser interpretadas de tal maneira que se evitem contradições com outras 

normas constitucionais.86 

De outra forma, o que queremos afirmar é: diante da impossibilidade de um 

conceito fechado de terrorismo – que só se pode inferir diante dos elementos de 

definição do fenômeno, marcado pela imposição ilegítima da intranquilidade e de riscos 

para a incolumidade e a vida de um número indeterminado de pessoas, através de atos 

de violência dos quais se depreenda um intuito persuasório – a legitimidade da punição 

penal só se concretizará a partir das ponderações efetivadas pela atividade jurídico-

jurisdicional nos casos concretos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O terrorismo, como se pretendeu deixar assente nestas páginas, é um fenômeno 

que se pode explicar, em sua raiz genésica, pela natural propensão do ser humano em 

usar de meios comunicativos (inclusive pela persuasão), obviamente degenerados pelo 

recurso à violência. Quem pratica atos de terrorismo, portanto, ou está em posição de 

resistir (ao domínio do invasor, às atrocidades cometidas por um regime, v.g.), ou de 

dissuadir o establishment com vistas a mudar um statu quo (podendo ser embrionário 

de revoluções, como a francesa e muitas outras que mudaram o cenário político de 

Estados europeus, v.g.). Não por outro motivo o fenômeno é considerado complexo, 

sendo incorreto pensar-se num único modelo de terrorismo: ao contrário, pode pensar-

se no terrorismo religioso, político, oficial etc. 

Mas, se até o século XX podíamos delimitar os alvos do terror – geralmente 

pessoas proeminentes do mundo político, de uma igreja, ou combatentes –, a 

globalização criou novas redes e a difusão do perigo do terror, que pode ocorrer em 

qualquer lugar e momento. Os grupos terroristas favorecem-se dos meios de 

comunicação e cooptam simpatizantes pela internet, que estão espalhados por toda 

parte, como se se tratasse de pessoas insuspeitas. Os alvos já não serão pessoas 

propositadamente escolhidas, com o objetivo suasório e de intimidação, mas qualquer 

pessoa. O Estado Islâmico, v.g., abriu guerra contra os valores ocidentais e qualquer 

ocidental é, teoricamente, pessoa sujeita que está sujeita às consequências de um ato 

terrorista. E, portanto, o intuito do terrorismo moderno é causar pânico a um número 

indeterminado de pessoas, ao mesmo tempo em que enfraquece os laços que mantêm 

o Estado. 

A Constituição brasileira refletiu a preocupação da comunidade internacional, 

estabelecendo aspectos incipientes de política criminal de criminalização do terrorismo. 

Pode dizer-se, que nela há uma determinação para a perseguição criminal do 

terrorismo, o que só se tornou realidade jurídico-legal em 2016. Esta situação, contudo, 

não recebeu o apoio integral da comunidade jurídica (dos juízes para a democracia, v.g.), 

que usa como argumentos de contestação da legitimidade da Lei o fato de não sermos 

propensos ao terror e que a punição penal é potencialmente lesiva aos valores 

democráticos aqui abrigados. 
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O terrorismo, embora já se tenha visto praticado por brasileiros (v.g., quando 

facções criminosas determinam o incêndio de veículos de transporte público, impondo 

medo aos usuários e uma espécie de toque de recolher), também pode infiltrar-se pelas 

fronteiras de grande porosidade. Não se trata, pois, de uma hipótese irrealizável. 

Portanto, acreditamos que a criminalização do terrorismo é, tanto do ponto de vista 

formal (em razão da determinação constitucional), quanto material (qualquer de nós 

pode ser vítima do terror e a Constituição pretende que vivamos com alguma paz social), 

legítima e necessária. 

Coloca em risco direitos fundamentais? Sim, como qualquer outra pretensão 

penal de prevenção, aqui incluindo-se a criminalização de condutas que representam 

perigo. Caberá, pois, à experiência jurídico-jurisdicional aplanar as arestas, formando 

uma política criminal tendente à mitigação das lesões a direitos fundamentais. 
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SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS QUANDO O ACUSADO É REINCIDENTE EM CONTRAVENÇÃO 

PENAL NO TJSC E TJRS 
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Matheus de Andrade Branco2 

 

INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa é direcionada à disciplina de Direito Penal, tratando 

especificamente da prática, nos Tribunais, de impossibilitar a substituição da pena 

privativa de liberdade, por restritiva de direito em casos de reincidência em 

contravenção penal. A primeira seção será voltada à exposição do conceito doutrinário 

de crime ou delito e contravenção penal, visto que o Direito Penal Brasileiro adota a 

teoria bipartida, diferente de outros países que por adotarem a teoria tripartida dividem 

as infrações penais entre crimes, delitos e contravenções, segundo a gravidade que 

apresentem 3 . Demonstrando-se a importância da aplicação do princípio da 

proporcionalidade no direito penal e ainda a impossibilidade da utilização da analogia 

“in malam partem”. 

A segunda seção tratará acerca da pena privativa de liberdade e da pena restritiva 

de direitos, desenvolvidas para serem aplicadas conforme o crime cometido pelo 

agente. Diante da análise das penas, definir-se-á em quais casos é possível substituir a 

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, destacando-se a 

impossibilidade de substituição em casos de reincidência no mesmo crime. 

A terceira seção tratará do entendimento atual da jurisprudência do Tribunal de 

                                                        
1 Graduada em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI (2013). Pós-Graduanda em Direito Público pela 

FURB em parceria com a Escola da Magistratura do Estado de Santa Catarina – ESMESC. Residente Judicial da 
Magistratura do Estado de Santa Catarina – ESMESC, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Comarca de Itajaí.  
email: karla.rpg.lins@gmail.com 

2 Professor Titular dos Cursos de Direito da UNIVALI - Campus Itajaí e Balneário Camboriú. Mestre em Ciência Jurídica 
pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. email: matheus.dab@gmail.com  

3 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. vol. 1, 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 594. 
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Santa Catariana, no que tange à possibilidade, ou impossibilidade, de substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos casos em que o réu é 

reincidente em contravenção penal.  

Quanto à metodologia empregada, optou-se pela base lógica Indutiva4, sendo 

utilizadas as Técnicas do Referente5 , da Categoria6 , do Conceito Operacional7  e da 

Pesquisa Bibliográfica8. 

1 TEORIA BIPARTIDA ADOTADA PELO DIREITO PENAL BRASILEIRO 

Para iniciar o presente estudo, é pertinente mencionar que a finalidade do Direito 

Penal é proteger os bens mais importante e necessários para a própria sobrevivência da 

sociedade9. Pode-se dizer ainda que o direito surge das necessidades fundamentais das 

sociedades humanas, que são reguladas por ele como condição essencial à sua própria 

sobrevivência10. 

Inicialmente, aplicava-se a sanção como fruto da libertação do clã da ira dos 

deuses, em face da infração cometida, quando a reprimenda consistia, na expulsão do 

agente da comunidade, expondo-o à própria sorte11.  

Seguindo quase o mesmo princípio da antiguidade, vemos que o Estado 

estabelece normas jurídicas com a finalidade de combater o crime. A esse conjunto de 

normas jurídicas dá-se o nome de Direito Penal12. 

Além disso, vale ressaltar que o Direito Penal é um ramo do Direito Público, 

                                                        
4 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão 

geral [...]”. PASOLD, Cesar Luis. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2008. p. 86. 

5 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o alcance temático e 
de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” PASOLD, Cesar Luis. Metodologia 
da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008. p. 53. 

6  “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.” PASOLD, Cesar Luis. 
Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008. p. 25. 

7 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das 
ideias que expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luis. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11 ed. 
Florianópolis: Conceito Editorial, 2008. p. 37. 

8  “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais." PASOLD, Cesar Luis. 
Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008. p. 209. 

9 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 16 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2014. p. 2. 
10 JESUS, Damásio de. Direito penal: parte geral, volume 1. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 45. 
11 NUCCI, Guilherme. Manual de direito penal. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 53. 
12 NUCCI, Guilherme. Manual de direito penal. p. 53. 
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composto de regras indisponíveis e obrigatoriamente impostas a todas as pessoas. 

Ademais, tem-se o Estado como único titular do direito de punir e sendo sujeito passivo 

constante nas relações jurídico-penais13. 

Observa-se ainda o seu caráter fragmentário, pois não tutela todos os valores ou 

interesses, somente os mais importantes para a manutenção e o desenvolvimento do 

indivíduo e da sociedade14. 

Diante deste breve introito, é possível adentrar no assunto principal do presente 

estudo, qual seja a análise dos crimes e das contravenções penais, juntamente com as 

punições cabíveis em cada caso. Dessa forma, iniciar-se-á com o conceito da teoria 

bipartida, ou dicotômica, adotada pelo Direito Penal Brasileiro, sobre a qual Rogério 

Greco15 ensina que: 

(...) ao contrário de outras legislações que adotaram o chamado critério tripartido, a 

exemplo da França e da Espanha, no qual existe diferença entre crime, delito e 

contravenção, diferença esta que varia de acordo com a gravidade do fato e a pena 

cominada à infração penal, nosso sistema jurídico-penal, da mesma forma que o alemão 

e o italiano, v.g., fez a opção pelo critério bipartido, ou seja, entende, de um lado, os 

crimes e os delitos como expressões sinônimas, e, do outro, as contravenções penais.  

Assim, é possível perceber que o termo “infração penal” é o gênero das duas 

espécies adotadas pelo Código Penal Brasileiro, ou seja, crime ou delito, e contravenção 

penal. Nestes termos é o entendimento de César Roberto Bittencourt16 sobre o tema: 

A divisão mais utilizada, porém, pelas legislações penais, inclusive pela nossa, é a 

bipartida ou dicotômica, segundo a qual as condutas puníveis dividem-se em crimes ou 

delitos (como sinônimos) e contravenções, que seriam espécies do gênero infração 

penal. 

Diante dessa menção a respeito da teoria adota pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, será analisado o conceito de crime e contravenção penal, com o intuito de 

verificar a diferença entre ambos. 

 

1.1 DO CONCEITO DE CRIME 

                                                        
13 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado - parte geral: vol. 1. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: 

Método, 2014. p. 68. 
14 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado. p. 69. 
15 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. p. 144.  
16 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. vol. 1. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 594. 
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Em análise ao Código Penal Brasileiro, é possível observar que não há, em 

nenhum de seus artigos, um conceito de “crime”, existindo apenas conceitos 

doutrinários que tentam trazer à prática um meio de determinar qual é o tipo de 

conduta punível pelo direito penal. Pela doutrina, existem diversas formas de análise do 

conceito de crime, sendo: legal, formal, material, formal-material e analítico.   

O único conceito legal de crime ou delito é encontrado no artigo 1º da Lei de 

Introdução ao Código Penal – Decreto-Lei nº 3.914/4117 – o qual versa que: considera-

se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção que 

isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. 

Acerca do conceito formal, Davi André Costa Silva18 ensina que crime é mera 

violação ou contrariedade da conduta em face da norma penal. De outra forma, pode-

se afirmar que crime é a conduta descrita no tipo penal incriminador. Ou seja, sob o 

enfoque formal, infração penal é aquilo que assim está rotulado em uma norma penal 

incriminadora, sob ameaça de pena19.   

O conceito material, por sua vez, define que a infração penal é o comportamento 

humano causador de relevante e intolerável ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, 

passível de sanção penal20. Seguindo o mesmo entendimento, para o doutrinador Davi 

André Costa Silva21: 

Crime é a conduta que ofende ou expõe bens jurídicos a perigo. Este conceito é 

carregado de caracteres ontológico e axiológico, ou seja, da razão que levou ao 

legislador a eleger determinado bem à tutela penal (elemento ontológico), em face de 

seu valor em certo momento histórico (elemento axiológico). Nesta ótica, o conceito de 

crime se relaciona com o princípio da ofensividade ou lesividade. 

Observa-se, entretanto, que os conceitos acima apresentados não são capazes 

de definir, conceitualmente, o que é crime. Para tanto, parte-se para o conceito analítico 

de crime, porque realmente analisa as características ou elementos que compõe a 

infração penal22. Segundo a maioria dos doutrinadores, para que se possa falar em crime 

                                                        
17 BRASIL. Decreto-Lei n. 3.914, de 09/10/41. in Vademecum. 13. ed. São Paulo, Saraiva, 2015. p. 483. 
18 SILVA, Davi André Costa. Manual de direito penal: parte geral. 4 ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. p. 199.   
19 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 150. 
20 CU2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 150. 
21 SILVA, Davi André Costa. Manual de direito penal: parte geral. p. 199.   
22 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 16 ed. p. 148.   
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é preciso que o agente tenha praticado uma ação típica, ilícita e culpável23. Adotamos, 

portanto, de acordo com essa visão analítica, o conceito de crime como o fato típico, 

ilícito e culpável24. 

1.2 DO CONCEITO DE CONTRAVENÇÃO PENAL 

Conforme visto anteriormente, o Direito Penal Brasileiro adota o sistema 

bipartido em relação à divisão do gênero, infração penal, sendo crime ou delito, tratado 

como sinônimos e contravenção penal, ambas espécies do gênero. Dessa forma, 

conceituado o crime como fato típico, ilícito e culpável, resta definir o conceito de 

contravenção penal. 

O direito penal estabeleceu uma diferença entre crime (ou delito) e contravenção 

penal, sendo ambas espécies do gênero, infração penal. Entretanto, essa diferença não 

é ontológica ou essencial, situando-se, tão somente, no campo da pena25. Seguindo esse 

entendimento, Rogério Sanches Cunha26, define que:  

(...) o rótulo de crime ou contravenção penal para determinado comportamento 

humano depende do valor que lhe é conferido pelo legislador: as condutas mais graves 

devem ser etiquetadas como crimes; as menos lesivas, como contravenções penais. 

Trata-se, portanto, de opção política que varia de acordo com o momento histórico 

social em que vive o país, sujeito a mutações. 

De igual forma é o entendimento de Rogério Greco27: 

Na verdade, não há diferença substancial entre contravenção e crime. O critério de 

escolha dos bens que devem ser protegidos pelo Direito Penal é político, da mesma 

forma que é política a rotulação da conduta como contravencional ou criminosa. 

Diante das considerações apresentadas, é possível perceber que 

conceitualmente não existe diferença entre crime e contravenção penal como 

conceitos, pois deverá ser analisada a conduta do agente e a partir dela, verificar-se a 

classificação atribuída pelo direito penal. Além disso, a grande diferença entre as duas 

espécies, está na pena aplicada e na forma de ação penal. Assim, o critério distintivo 

entre crime e contravenção é dado pela natureza da pena privativa de liberdade 

                                                        
23 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 16 ed. p. 150.   
24 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 16 ed. p. 151.   
25 NUCCI, Guilherme. Manual de direito penal. 10 ed. p. 141.  
26 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral. p. 150. 
27 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 16 ed. p. 145. 
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cominada28.  

Assim, para melhor diferenciar crime de contravenção penal, Cezar Roberto 

Bittencourt29 esclarece que as contravenções, que por vezes são chamadas de crimes-

anões, são condutas que apresentam menor gravidade em relação aos crimes, por isso 

sofrem sanções mais brandas.  

No mesmo sentido, Rogério Greco 30  ensina que as contravenções são 

consideradas delitos-anões (sinônimo da nomenclatura utilizada por Bittencourt), e, 

portanto, devem tocar as infrações consideradas menos graves, as quais ofendam bens 

jurídicos de menor importância se comparados àqueles protegidos quando se cria a 

figura típica de um delito. 

Para finalizar, vale dizer que existem ainda outras questões a serem consideradas 

para diferenciar crimes e contravenções penais, pois a tentativa do crime é punida, 

quando da contravenção não, a pena de prisão será de reclusão, detenção ou multa em 

relação ao primeiro, quando será de prisão simples ou multa em relação ao segundo.  

Diferencia-se ainda no tipo de ação penal, e na extraterritorialidade admitida no 

crime e não na contravenção, de mesma forma que a prisão preventiva31.  

Compreendida a teoria bipartida do Direito Penal, passa-se agora a aplicação da 

pena para ambas as formas de infrações penais, e os princípios aplicáveis, para em 

última etapa ver a possibilidade de substituição de pena privativa de liberdade em 

restritiva de direito, quando o réu é reincidente em contravenção penal.  

 

 

 

 

2 FORMAS DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PENAIS NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

                                                        
28 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. p. 594. 
29 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. p. 594. 
30 GRECO, Rogério. Curso de direito penal.. p. 146. 
31 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral p. 150. 
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BRASILEIRO  

Sanção penal é o gênero, do qual são espécies as penas e as medidas de 

segurança32. É a resposta estatal, no exercício do ius puniendi e após o devido processo 

legal, ao responsável pela prática de um crime ou de uma contravenção penal. Divide-

se em duas espécies: penas e medidas de segurança33. 

Desta maneira, como garantia do cidadão, não há pena sem prévia cominação 

legal, devendo o legislador, na sua criação, observar a proporcionalidade da resposta 

estatal em relação ao bem jurídico tutelado34.  

A partir dessa definição, as penas têm como pressuposto a culpabilidade. Com 

efeito, crime é o fato típico e ilícito, e a culpabilidade funciona como pressuposto de 

aplicação da pena35 . Em regra, as penas abstratamente previstas em lei penal são 

privativas de liberdade e/ou multa, não havendo cominação de penas restritivas de 

direitos, quase sempre substitutivas da reclusão, detenção ou prisão simples36. 

Dessa forma, pena é a reação que uma comunidade politicamente organizada 

opõe a um fato que viola uma das normas fundamentais da sua estrutura e, assim, é 

definido na lei como crime37. 

2.1 PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

Mediante a breve explanação acerca do que seria sanção penal, é possível iniciar 

o estudo sobre a pena privativa de liberdade dizendo que é quase unânime, no mundo 

da Ciência Penal, a afirmação de que a pena justifica-se por sua necessidade38. Além 

disso, a pena constitui um recurso elementar com que conta o Estado e ao qual recorre, 

quando necessário, para tornar possível a convivência entre os homens39. 

Portanto, com o objetivo de distinguir as formas de punição, ou conforme dito 

anteriormente, as sanções penais, adotadas pelo Direito Penal Brasileiro, far-se-á uma 

                                                        
32 SILVA, Davi André Costa. Manual de direito penal: parte geral. 4 ed. p. 417.   
33 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado - parte geral: vol. 1. p. 644. 
34 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral. p. 378. 
35 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado - parte geral: vol. 1. p. 644. 
36 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral. p. 378. 
37 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado - parte geral: vol. 1. p. 645. 
38 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral.. p. 1.334. 
39 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. p. 1.334. 
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distinção acerca das penas privativas de liberdade e das penas restritivas de direitos, 

punições estas importantes para o presente estudo. 

Assim, as penas podem ser institucionais, semi-institucionais, e não 

institucionais. As primeiras são as que se cumprem em estabelecimentos destinados a 

esse fim, como a reclusão, a detenção e a prisão simples40.  

No mesmo sentido, é o entendimento de Davi André Costa Silva41, o qual ensina 

que as penas privativas de liberdade adotadas no Brasil são aquelas mencionadas 

anteriormente. Enquanto as duas primeiras se destinam aos crimes, a prisão simples é 

a pena adota pelo Decreto-Lei nº 3.688/41 (art. 5º), para as contravenções penais. 

Dessa forma, a pena de prisão simples é a destinada às contravenções penais, 

significando que não pode ser cumprida em regime fechado, comportando apenas os 

regimes semiaberto e aberto42.  

Em relação à pena de reclusão, o artigo 33 do Código Penal43 prevê que deve ser 

cumprido em regime fechado, semiaberto ou aberto.  A detenção, por sua vez, cumprida 

em regime semiaberto ou aberto, exceto se houver necessidade de transferência para 

o regime fechado. Além disso, o §1º deste artigo determina em quais locais deve 

acontecer a execução da pena, de acordo com o regime. 

Ainda sobre a pena privativa de liberdade, a fim defini-la, pode-se dizer que é 

aquela que vem prevista no preceito secundário de cada tipo penal incriminador, 

servindo à sua individualização, permitindo a análise da aplicação da proporcionalidade 

entre a sanção que é cominada se comparada ao bem jurídico protegido44.  

Dessa forma, o critério adotado para a definição da pena, leva em conta o regime 

penitenciário, ou seja, o modo como será cumprida45. Pode-se dizer ainda, que é a forma 

mais drástica de punição, variando, principalmente, o grau de institucionalização do 

indivíduo46.  

                                                        
40 JESUS, Damásio de. Direito penal: parte geral, volume 1. p. 573.  
41 SILVA, Davi André Costa. Manual de direito penal: parte geral. p. 422.   
42 NUCCI, Guilherme. Manual de direito penal. p. 317. 
43 BRASIL. Código Penal, art. 33. in Vademecum.. p. 510. 
44 GRECO, Rogério. Curso de direito penal. p. 488. 
45 SILVA, Davi André Costa. Manual de direito penal: parte geral. p. 422.   
46 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral. p. 374. 
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Observa-ser ainda que as diferenças existem — e são muitas —, ao contrário do 

que se afirma, mas localizam-se fundamentalmente nas consequências, diretas ou 

indiretas, de uma e outra espécies de pena privativa de liberdade47.  

As diferenças entre reclusão e detenção podem começar pelo fato de que 

somente os chamados crimes mais graves são puníveis com pena de reclusão, 

reservando-se a detenção para os delitos de menor gravidade48. 

2.2 PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS 

Acerca das penas restritivas de direitos, são aquelas previstas nos artigos 43 a 48, 

do Código Penal: prestação de serviços à comunidade, limitação de fins de semana, 

interdição temporária de direitos, prestação pecuniária, perda de bens e valores. Ou 

ainda são sanções de natureza criminal diversas da prisão, como a multa, a prestação de 

serviço à comunidade e as interdições temporárias de direitos, pertencendo ao gênero 

das alternativas penais49. 

As penas alternativas à privativa de liberdade são tidas como sanções modernas, 

pois os próprios reformadores, como Beccaria, Howard e Bentham, não as 

conheceram50. É possível dizer que são, efetivamente, penas, independentemente da 

ausência de privação da liberdade. Prova disso é que muitas delas foram assim definidas, 

expressamente, pelo art. 5.º, XLVI, da Constituição Federal51.  

Pode-se dizer que são sanções penais autônomas e substitutivas. São 

substitutivas porque derivam da permuta que se faz após a aplicação, na sentença 

condenatória, da pena privativa de liberdade52. Busca-se a fuga da pena privativa de 

liberdade, reservada exclusivamente para situações excepcionais, aplicando-se em seu 

lugar a restrição de um ou mais direitos do condenado53. 

Sobre a sua aplicação, ressalta-se que em regra, as penas restritivas de direitos 

são impostas na sentença condenatória. Contudo, excepcionalmente, o art. 180 da LEP, 

                                                        
47 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. p. 1.338. 
48 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. p. 1.339. 
49 JESUS, Damásio de. Direito penal: parte geral, volume 1. p. 575. 
50 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. p. 1.423. 
51 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado - parte geral: vol. 1. p. 791. 
52 NUCCI, Guilherme. Manual de direito penal. p. 342. 
53 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado - parte geral: vol. 1. p. 790. 
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presentes certos requisitos, permite que, na fase de execução da pena privativa de 

liberdade, esta seja substituída pela restritiva de direitos54. 

Destaca-se ainda que, apesar do mencionado caráter substitutivo da pena 

restritiva de direitos, atualmente já se pode encontrar exemplos de penas restritivas, 

com montantes próprios, aplicáveis independentemente das penas privativas de 

liberdade55.  

Por fim, as penas substitutivas à prisão, apesar das posições em contrário, 

constituem uma solução, mesmo que parcial, para o problema relativo à resposta do 

Estado quando do cometimento de uma infração penal56. 

2.3 POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR 

RESTRITIVAS DE DIREITOS 

Quanto à substituição das penas privativas de liberdade, por restritivas de direito, 

são aquelas estabelecidas no artigo 44, incisos I à III e parágrafos 1º à 5º do Código 

Penal57. Adotado pelo CP o sistema das penas substitutivas (sistema vicariante), as 

restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 

observados princípios e condições58. 

Para que seja possível a substituição, requisitos objetivos e subjetivos são 

analisados. Como requisito objetivo, deverá ser observada no crime doloso, a aplicação 

de pena privativa de liberdade não superior á quatro anos se sem uso de violência ou 

grave ameaça à vítima, já no crime culposo, independente da pena, a substituição pode 

ser aplicada59. 

Em relação ao requisito subjetivo, o réu não pode ser reincidente em crime 

doloso; a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição 

seja suficiente60. 

                                                        
54 JESUS, Damásio de. Direito penal: parte geral, volume 1. p. 575. 
55 NUCCI, Guilherme. Manual de direito penal. 10 ed. p. 344. 
56 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. p. 540. 
57 BRASIL. Código Penal, art. 44. in Vademecum. p. 511. 
58 JESUS, Damásio de. Direito penal: parte geral, volume 1. p. 578. 
59 SILVA, Davi André Costa. Manual de direito penal: parte geral. p. 446.   
60 SILVA, Davi André Costa. Manual de direito penal: parte geral. p. 446.   
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No entanto, em todo caso, o juiz terá de avaliar se mesmo com condenação em 

crime doloso, a substituição da pena atingirá a sua finalidade, qual seja, evitar 

condenação superior ao necessário, ou tão inferior que se torne incapaz de demonstrar 

o seu efeito preventivo61. 

Além da reincidência em crime doloso, a reincidência pela prática do mesmo 

crime também torna incabível a substituição da pena. Se houver condenação pela 

prática do mesmo crime anterior, sendo o condenado reincidente específico, também 

não se permitirá a substituição62.  

No entanto, não cabe ao juiz estabelecer exceção não criada pela lei, de forma 

que estão excluídos todos os delitos violentos ou com grave ameaça, ainda que 

comportem penas de pouca duração63. Por outro lado, a substituição é obrigatória, se 

presentes as condições de admissibilidade. Não se trata de simples faculdade judicial64. 

A possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade, está estabelecida no 

Código Penal brasileiro e à disposição do juiz para ser executada no momento da 

determinação da pena na sentença (art. 59, IV, do CP)65. 

2.4 DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA 

Em relação ao princípio da proporcionalidade, dir-se-á que o seu significado está 

atrelado ao dever de ser a pena proporcional ao crime, guardando equilíbrio entre a 

infração praticada e a sanção imposta66. Acerca do tema, Rogério Greco67 ensina que o 

princípio da proporcionalidade é aplicado visando a proibição do excesso, com o intuito 

de proteger o cidadão e evitar a punição desnecessária de comportamentos sem a 

devida relevância para o Direito Penal. 

Ademais, é um princípio constitucional implícito, desdobramento lógico do 

mandamento da individualização da pena. Para que a sanção penal cumpra sua função, 

deve se ajustar à relevância do bem jurídico tutelado, sem desconsiderar as condições 

                                                        
61 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 16 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2014. p. 544. 
62 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. p. 544. 
63 NUCCI, Guilherme. Manual de direito penal. p. 344. 
64 JESUS, Damásio de. Direito penal: parte geral, volume 1. p. 577. 
65 BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. vol. 1. p. 1.430. 
66 NUCCI, Guilherme. Manual de direito penal. p. 315. 
67 GRECO, Rogério. Curso de direito penal. p. 81. 
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pessoais do agente68. 

De igual forma, o princípio da proporcionalidade veda também, a proteção 

deficiente, com aplicação de penas aquém do ato cometido contra os bens protegidos 

pelo Direito Penal. Que isso dizer que, se por um lado, não se admite excesso, por outro, 

não se admite que um direito fundamental seja deficientemente protegido69. 

2.5 DA ANALOGIA “IN MALAM PARTEM” NA APLICAÇÃO DA PENA 

Quanto à analogia, sabe-se que é utilizada nos casos em que existe uma lacuna 

na lei, aplicando-se a norma criada para uma situação semelhante, àquela que se 

encontra sem previsão legal. Não se trata, portanto, de uma interpretação da lei penal, 

mas da aplicação de uma norma já existente a um caso similar70. De fato, sequer há lei 

a ser interpretada. Cuida-se, portanto, de integração ou colmatação do ordenamento 

jurídico. A lei pode ter lacunas, mas não o ordenamento jurídico71. 

Segundo Davi André Costa Silva, existem quatro tipos de analogia: “in malan 

partem”, “in bonam partem”, legal e jurídica. No entanto, para o presente estudo basta 

a análise da analogia “in malan partem”, defina pelo autor acima mencionado como72: 

Aquela que aplica ao caso omisso uma lei que prejudicaria o réu. Não é admitida no 

direito penal. Assim, não se admite a aplicação, por analogia, de lei que restringe direitos 

ou que incrimina condutas, porque o seu reconhecimento afrontaria o princípio da 

reserva legal (art. 1º, CP), que exige que a lei incriminadora deve ser anterior ao fato 

que se pretende incriminar. 

No mesmo sentido, é aquela pela qual aplica-se ao caso omisso uma lei maléfica 

ao réu, disciplinadora de caso semelhante. Não é admitida, como já dito, em 

homenagem ao princípio da reserva legal73. Dessa forma, é possível perceber que a 

analogia, no Direito Penal, pode ser aplicada somente nos casos em que favorecer o réu. 

 

3 DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM TJSC E TJRS 

                                                        
68 CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: parte geral. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 98. 
69 GRECO, Rogério. Curso de direito penal. p. 82. 
70 SILVA, Davi André Costa. Manual de direito penal: parte geral. p. 143.   
71 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado - parte geral: vol. 1. p. 247. 
72 SILVA, Davi André Costa. Manual de direito penal: parte geral.. p. 143.   
73 MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado - parte geral: vol. 1. 8p. 180. 
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Após a análise dos conceitos de crime e contravenção penal, bem como das 

penas aplicáveis em cada caso, sob a luz do princípio da proporcionalidade e a utilização 

da analogia no Direito Penal, resta averiguar como ocorre o julgamento de casos 

práticos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, quando o réu 

é acusado pela de prática de contravenção penal. 

Sobre o tema, analisou-se ementa da Apelação Criminal n. 2015.008605-174, na 

qual o réu foi julgado por prática de crime de ameaça e contravenção penal de vias de 

fato, com incidência da Lei Maria da Penha. In casu, o Relator aduziu que restou atestado 

a materialidade e autoria do crime por depoimento das vítimas e declaração dos policiais 

militares. 

Dessa forma, foi afastado o princípio da insignificância em relação à 

contravenção de vias de fato por ofensa a integridade física da mulher. Além disso, 

inviabilizou-se a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

diante da reincidência no delito e prática mediante grave ameaça. 

Portanto, em síntese, no caso acima, entendeu-se que não cabia substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque não preenchidos os 

requisitos exigidos pelo artigo 44 do Código Penal, conforme se verá através de um 

trecho do julgado: 

Como arremate, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos igualmente não pode ser atendido, como bem ponderou o Magistrado a quo, 

ante o não preenchimento dos requisitos exigidos para a incidência da sanção 

alternativa, porque além da reincidência do Recorrente (fls. 39-43), o crime foi cometido 

mediante grave ameaça às Vítimas. 

Seguiu o mesmo entendimento outro julgado do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, que ao analisar a Apelação Criminal n. 2014.055662-775, pela prática da mesma 

contravenção penal acima mencionada. Foi indeferido o pedido de substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da ausência do requisito exigido 

pelo artigo 44, inciso I do Código Penal. 

                                                        
74  BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Criminal n. 2015.008605-1 – Tubarão. Relator: 

Desembargador Sérgio Rizelo. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 31 março 2015. Disponível em: 
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia. Acesso em 08 agosto 2016. 

75  BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Criminal n. 2014.055662-7 – Otacílio Costa. Relator: 
Desembargador Salete Silva Sommriava. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 02 dezembro 2014. Disponível em: 
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia. Acesso em 08 agosto 2016. 
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No entanto, deferiu-se a aplicação do sursis diante das circunstâncias judiciais 

favoráveis do artigo 59 do Código Penal, não havendo empecilho diante do disposto no 

artigo 11 da Lei de Contravenção Penal. 

Ainda no mesmo sentido, votou-se no sentido de desprover o recurso do réu 

acusado pela contravenção penal de fornecimento de cigarros e bebida alcoólica para 

menores, o qual tentava na Apelação Criminal n. 2013.042787-376, ter a pena privativa 

de liberdade substituída pela restritiva de direitos.  

Diante dos julgados até agora apresentados, observa-se que o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, é no sentido de não conceder a substituição da 

pena sempre que ausente quaisquer dos requisitos do art. 44 do Código Penal, levando-

se em conta até mesmo a reincidência pela prática de mesmo crime. Em contrapartida, 

é contrário à aplicação da analogia in malam partem77, como se verá a seguir: 

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU 

OS RÉUS PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 63, INC. I, DA LCP 

(SERVIR BEBIDAS ALCÓOLICAS A MENORES DE 18 ANOS). PRETENDIDA 

RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL DO ART. 243, CAPUT, DO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FORNECIMENTO DE PRODUTOS CUJOS 

COMPONENTES POSSAM CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA). INVIABILIDADE. 

CATEGORIAS DISTINTAS. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. UTILIZAÇÃO QUE ENCONTRA 

ÓBICE NO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. SUBSUNÇÃO ADEQUADA DA CONDUTA AO 

TIPO DO ART. 63, INC. I, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRECEDENTES 

JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.   EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EX OFFICIO, 

EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. (TJSC, Apelação 

Criminal n. 2011.077805-9, de Bom Retiro, rel. Des. Tulio Pinheiro, j. 07-02-2012). 

Ao observar o julgado acima mencionado, é possível constatar certa incoerência 

no julgamento dos recursos, pois ao mesmo tempo em que os pedidos de substituição 

da pena privativa de liberdade por restritiva de direito são indeferidos com base na 

ausência dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, o Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina é contrário à aplicação da analogia in malan partem.   

Conforme vimos no subtítulo “2.5”, a aplicação da analogia in malam partem é 

                                                        
76 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Criminal n. 2013.042787-3 – Campos Novos. Relator: 

Desembargador Volnei Celso Tomazini. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 22 abril 2014. Disponível em: 
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia. Acesso em 08 agosto 2016. 

77  BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Criminal n. 2011.077805-9 – Bom Retiro. Relator: 
Desembargador Túlio Pinheiro. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 07 fevereiro 2012. Disponível em: 
http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia. Acesso em 08 agosto 2016. 
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vedada pelo Direito Penal Brasileiro, mas ainda assim ocorre no julgamento de muitos 

dos recursos encaminhados ao tribunal catarinense.  

Contudo, o que parece ser entendimento majoritário no Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina, é minoritário no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, conforme se 

verificou no julgamento do Recurso Crime n. 7100524963678. 

Ao analisar o caso, o Relator Luiz Antônio Alves Capra, defendeu a substituição 

da pena com base no disposto no inciso II do artigo 44 do Código Penal, o qual veda a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito apenas quando a 

reincidência se der em crime doloso, não havendo o que se falar quando se verifica a 

reincidência em contravenção penal. 

No caso acima exposto, optou o Relator do por substituir a pena mesmo depois 

de verificada a reincidência específica na prática da contravenção penal de exploração 

de jogos de azar por tratar-se de medida mais benéfica ao réu. 

Segue o mesmo norte o julgamento dos seguintes casos: Recurso Crime Nº 

71005160528, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, 

Julgado em 09/03/2015; Recurso Crime Nº 71005043013, Turma Recursal Criminal, 

Turmas Recursais, Relator: Edson Jorge Cechet, Julgado em 03/11/2014; Revisão 

Criminal Nº 71005127956, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Madgeli 

Frantz Machado, Julgado em 20/10/2014. 

Diante do exposto, verifica-se a aplicação de entendimento totalmente diverso 

do aplicado pelo Tribunal deste Estado, o qual indefere a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos, nos casos em que for verificada a ausência de 

quaisquer dos requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal. 

Observou-se que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não possibilita a 

substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos sempre que 

houver reincidência específica em contravenção penal, por exemplo. No entanto, trata-

se de aplicação de analogia in malam partem, pois o §3º do artigo 44 do Código Penal, 

                                                        
78 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Recurso Crime n. 71005249636. Turma Recursal Criminal. Relator: 

Luiz Antônio Alves Carpa. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 25 maio 2015. Disponível em: 
http://www.tjrs.jus.br. Acesso em 08 agosto 2016. 
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aduz que não deve ocorrer reincidência pela prática do mesmo crime, não havendo que 

se falar em contravenção penal. 

Dessa maneira, após o estudo realizado no presente trabalho, analisados 

conceitos doutrinários e a aplicação da legislação penal vigente, verifica-se que é 

condizente com os preceitos do Direito Penal Brasileiro, aplicar a substituição da pena 

sempre que possível, quando a prática for de contravenção penal, levando-se em 

consideração a função das penas restritivas de direitos, qual seja, fornecer ao réu sanção 

condizente com a conduta reprovável praticada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se que não existe qualquer amparo legal para vedar a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direito, quando o réu é reincidência em 

contravenção penal. Tendo ciência disto, o TJRS tem aplicado a substituição, mesmo 

quando presente a reincidência, ao contrário do TJSC, que tem afastado a substituição, 

configurando verdadeiro analogia in malam partem, conforme se observou no decorrer 

do presente trabalho.  

A ausência de conceitos legais para as espécies de infração penal, quais sejam, 

crime e contravenção penal, tendo em vista a existência de apenas conceitos 

doutrinários pouco palpáveis na prática, impõe à doutrina e à jurisprudência a sua 

conceituação, de maneira que, estas duas acabam por serem as fontes primevas de 

consulta do operador jurídico. 

 Por esta razão foi utilizada a doutrina majoritária e a jurisprudência dos tribunais 

da Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, para demonstrar a divergência entre ambos 

no julgamento de casos práticos muito semelhantes. Verificando-se, portanto, a 

interpretação da Lei sem a observância dos princípios legais e constitucionais que regem 

o direito penal. 

Demonstrou-se, na primeira seção, com base na doutrina, teoria bipartida 

adotada pelo Direito Penal Brasileiro, o conceito geral de crimes e contravenções penais, 

sendo expostas as diferenças entre uma espécie e outra.  

Na segunda seção da presente pesquisa foi trazido o conceito de sanção penal e 

sua finalidade punitiva e social, além das espécies de penas aplicáveis em cada caso. Já 
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na terceira seção, foram analisadas as situações em que é possível substituir as penas 

mais severas - privativas de liberdade – pelas mais brandas – restritivas de direitos. 

Na quarta e última seção, foi abordado o atual e sedimentado entendimento da 

doutrina majoritária dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especificamente 

referentes à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando 

o réu for reincidente específico em contravenção penal, tendo em vista o entendimento 

diverso entre um e outro Tribunal. 

Dessa forma, é possível concluir que o Direito Penal moderno, segue as 

orientações político-criminais de um Direito Penal máximo, deixando de lado, muitas 

vezes, as garantias penais, sob o argumento, falso em nossa opinião, de defesa da 

sociedade79. 
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UMA ANÁLISE DO PAPEL DA VÍTIMA NO PROCESSO PENAL SOB A 

PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS 

 
  

Narciso Barros Pontes80 

Isaac Sabbá Guimarães81 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo do papel da vítima no processo penal parte, nesta investigação, das 

hipóteses de que a concentração do poder punitivo nas mãos do Estado, encerrando a 

fase da vingança privada se deu acompanhado do seu abandono no Processo Penal; o 

fato de a vítima não poder participar, em condição de igualdade com seu ofensor, no 

Processo Penal viola Direitos Humanos e; ainda, que a Justiça Restaurativa apresenta 

uma resposta satisfatória à vítima no Processo Penal. 

Propõe-se o estudo do papel da vítima no processo penal enfocando três 

aspectos: seu protagonismo (fase da vingança privada); sua neutralização (que ocorre 

com o surgimento do processo legal) e o seu redescobrimento (ou movimento 

vitimológico). 

Analisa-se, ainda, a Justiça Restaurativa, tomando-a como uma nova proposta de 

resposta ao crime, que visa alcançar uma participação mais efetiva da vítima no 

Processo Penal, não só em busca da pena corporal, mas também da justa reparação. 

Em considerações finais retomaremos os pontos abordados, procurando 

informar sobre o posicionamento geral vigorante acerca das hipóteses levantadas. 

A análise do tema se justifica pela sua própria importância para todas as pessoas 

que diariamente são vitimadas e esquecidas. Se justifica, ainda, em razão da 

necessidade de se ter uma compreensão mais completa do direito penal e processual 
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penal, atentando-se para todos os seus protagonistas.  

Neste trabalho a pesquisa foi bibliográfica e se recorreu ao método dedutivo de 

tratamento dos dados. 

1 O PROTAGONISMO, A NEUTRALIZAÇÃO E A REDESCOBERTA DA VÍTIMA 

1.1 PROTAGONISMO 

Embora se esteja aqui tomando a vítima numa perspectiva jurídico-penal, 

registre-se que há outras concepções de vítima espraiadas pelo nosso sistema jurídico 

como, por exemplo, a ideia de ofendido, forte no campo civilista. 

Neste trabalho analisamos a participação da vítima no processo de punição de 

seus ofensores lançando mão da tradicional análise de Antônio GarciaPablos Molina e 

Luiz Flávio Gomes, que distinguiu três fases: o “protagonismo, a neutralização e o 

redescobrimento”. 82 

Pode-se entender por protagonismo ou idade de ouro da vítima um largo período 

histórico, que teria iniciado nos primórdios da humanidade, passando pelo Direito 

Romano e chegando até a Idade Média, tornando-se, por isso mesmo, muito difícil, 

senão impossível, uma devida sistematização científica desse tão dilatado lapso 

temporal.83 

Essa fase está associada à ideia de um amplo poder de disposição da vítima (e até 

de seu grupo social) tanto no que toca a persecução, quanto a imposição de um castigo, 

“[...] em contraposição a uma sociedade cuja organização político-repressiva mostrava-

se ausente ou, no mínimo, incipiente.”84,  e aos impulsos mais naturais do homem e do 

seu grupo, pelo que “[...] essa vingança privada, embora exercida pela vítima e por seus 

parentes, transcendia uma importância meramente individual e particular, ganhando 

verdadeira dimensão social.”85 
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dos Tribunais; Coimbra, 2008. p. 31 

84RODRIGUES. Roger de Melo. A Tutela da Vítima no Processo Penal. Curitiba: Juruá, 2014, p. 32 
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Dito de outro modo, embora coubesse à vítima e a seus familiares a aplicação 

dos castigos como represália pelo mal sofrido, isto não significa dizer que esta não era 

uma prática aceita e até incentivada pelo grupo social, como instrumento de 

manutenção do controle sobre seus membros. Implica reconhecer que a vingança 

privada, de acordo com Melo Rodrigues, servia à “manutenção da forma de 

estruturação do poder adotada naquele agrupamento”.86 

A centralização e o estimulo à aplicação dos castigos, por parte da vítima, dos 

seus familiares e do grupo, segundo Raul Zaffaroni, encontra explicação no fato de que 

em “[…] toda sociedade tem uma estrutura de poder (político e econômico) com grupos 

mais próximos e grupos mais marginalizados do poder, na qual, logicamente, podem 

distinguir-se graus de marginalização e centralização”. Tais estruturas são mantidas 

firmes por meio do “[…] controle social e da sua parte punitiva, denominada sistema 

penal.”87 

Dado o estágio primitivo dessas estruturas, pode-se inferir, com certa 

tranquilidade, que ocorriam excessos no momento da aplicação das represálias. Neste 

sentido, Guilherme Costa Câmara levanta um questionamento que consiste em saber se 

se pode falar naquela fase “protojurídica” de alguma forma de controle normativo que 

limitasse o exercício dessa vingança. Pondera o autor que, falar-se em anomia, “mostra-

se por demais retórica”, apontando para a necessidade de um certo controle, ainda que 

em vestes rudimentares, pois isto seria indispensável para “a conservação daquelas 

primeiras formas de organização social, concluindo pela existência de costumes 

primitivos emanados da experiência coletiva” que funcionavam como limitadores. Para 

o autor, possivelmente, um desses costumes era a limitação da aplicação da vingança 

aos ofendidos individualmente, e ao seu grupo social (família, clã) de modo que terceiros 

não teriam ingerência sobre a aplicação das respostas aos agressores.88 

Para Piedade Junior, a Lei de Talião funcionava como um desses instrumentos 

limitadores da Vingança Privada89. No mesmo vértice, segundo Guilherme Costa Câmara 

                                                        
86RODRIGUES, Roger de Melo. A Tutela da vítima no Processo Penal. p. 32 
87ZAFFARONI, Eugênio Raul. Manual de Direito Penal brasileiro (livro eletrônico): parte geral. rev. e atual. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 61 
88CÂMARA, Guilherme Costa. Programa de política Criminal orientado para a vítima. p. 23. 
89PIEDADE, Heitor. Vitimologia: evolução no tempo e no espaço. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1993, p. 24-26 
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o que a lex talioni assegurava, por um lado, era a aplicação de um castigo que guardasse 

certa proporcionalidade com o delito cometido (não mais que o olho por olho, dente 

por dente e vida por vida)90; por outro lado, a necessidade de uma reparação monetária 

à vítima, seja para garantir alguma compensação ou o retorno ao status quo ante.91 Para 

Antônio Scarance Fernandes o que passa a ocorrer é a abertura de espaço para a justiça 

privada, na qual um membro da comunidade torna-se responsável por assegurar o 

cumprimento das normas que garantissem a proporcionalidade das sanções 

aplicáveis.92 Apesar de tudo, Câmara aponta para a existência de um direito de punir 

ilimitado, isto numa fase ainda mais remota.93 

Conforme já anunciado linhas acima, Melo Rodrigues aponta o Direito Romano 

“com manifestação evidente do protagonismo da vítima”.94 Naquele momento inicial o 

que se impunham eram as regras trazidas nos costumes e normas de cunho religioso. 

Do cotejo desses dois grupos de normas criou-se um sistema repressivo, “partindo-se 

de uma divisão conforme os interesses envolvidos”95, que podiam ser de ordem: pública, 

(ligado a religiosidade, cabendo ao rei a vingança); ou privada, (com a repressão 

cabendo somente à vítima). Dessa ordem de ideias, prima facie, pode-se inferir uma 

vingança privada com ares de vingança divina, mormente porque as penas aplicadas 

passam às mãos de uma casta sacerdotal. 

A Idade Média é apontada como último período dessa vingança de sangue. Tal 

período está associado à “decadência e queda do império Romano do Oriente, que teve 

como uma das causas a lenta infiltração dos povos germânicos, verificou-se uma gradual 

substituição do onipotente aparato estatal romano por uma nova realidade política 

(...)”, à “[...] fragmentação do poder, que servirá de fundamento para o nascente sistema 

feudo-senhorial medieval.”96. E mais: conforme Guilherme Costa Câmara trata-se de um 

período com um direito “essencialmente consuetudinário, e apresentava um caráter 

acentuadamente privado […]”, ambiente que enseja o ressurgimento da vingança 

                                                        
90CÂMARA, Guilherme Costa. Programa de Política Criminal orientado para a vítima. p. 29 
91PIEDADE, Heitor. Vitimologia: evolução no tempo e no espaço.  29-30. 
92FERNANDES, Antônio Scarance. O Papel da vítima no processo criminal. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 15. 
93CÂMARA, Guilherme Costa. Programa de política priminal orientado para a vítima, p. 29. 
94RODRIGUES, Roger de Melo. A Tutela da vítima no Processo Penal. p. 34 
95RODRIGUES, Roger de Melo. A Tutela da vítima no Processo Penal. p. 34 
96RODRIGUES, Roger de Melo. A Tutela da vítima no Processo Penal. p. 35 
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privada97, onde “[...] praticamente todos os delitos eram vistos como meras questões 

privadas, e susceptíveis de encontrar solução no estrito âmbito das famílias do autor e 

do ofendido” 98 , destacando-se, também, a existência de uma “solidariedade” que 

obrigava todos os membros da família e os denominados amigos de sangue, que ficavam 

sujeitos às penas aplicáveis a este, em caso de não entregá-lo para sofrer a vingança.99 

Uma das características desse modelo consistia em que o delito configurava uma 

quebra das boas relações existentes, o que só se resolvia, em caso de delitos mais 

simples, com pagamento de determinada quantia e, nos crimes graves, o ofendido podia 

optar entre um castigo ou um acordo com o ofendido.100 

Essa participação efetiva das vítimas e seus familiares na punição dos agressores 

começa a ser mitigada no momento em que “evoluiu-se para uma judicialização do 

conflito, passando-se a incumbir os juízes a definição do que seria pago”101, além de que 

os castigos físicos começam a ser proscritos em favor das reparações pecuniárias, das 

quais uma parte se revertia em favor da sociedade. 102  Nesse momento de 

protagonsimo, frise-se, “não havia ainda distinção clara entre o ilícito penal e o civil e, 

por isso, as punições de ordem pecuniária representavam ao mesmo tempo pena e 

reparação.”103.  

1.2 NEUTRALIZAÇÃO 

Para Garcia-Pablos de Molina e Luiz Flávio Gomes, “o sistema legal – processo, já 

nasceu com a intenção de neutralizar a vítima”, distanciando os dois protagonistas do 

contexto criminal (agressor e agredido), conferindo-se ao aparato estatal (infenso às 

paixões e ao sentimento de vingança que é desencadeado em quem padece uma 

agressão) o poder para solucionar os conflitos que viessem a existir; isto porque se 

entendia que a experiência passada não era mais aceitável, mormente porque esta 

resposta deveria se dar num ambiente de serenidade e imparcialidade.104. 
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Nesse cenário, uma casta sacerdotal (parte dela o juiz) substitui a vítima no 

direito de responder ao delito. Para Ferrajoli “o Direito penal nasce, precisamente, neste 

momento, quando a relação bilateral ofendido/ofensor é substituída por uma relação 

trilateral, que coloca em posição imparcial uma autoridade judiciária.”105  

Veja-se, então, que o surgimento do processo como conditio sine qua non, para 

a aplicação justa de qualquer penalidade106, neutraliza o ofendido, ao passo que se 

transfere a uma autoridade judiciária imparcial o poder para a “aplicação serena, 

objetiva e institucionalizada das leis ao caso concreto” 107  bem como as penas ali 

previstas.108  

Nos inúmeros núcleos de poder, que surgem com a queda do Império Romano, 

os senhores feudais passam a exercer o comando político nos seus territórios, 

rompendo-se, a um só tempo, com a ideia de universalismo, herdada do Império 

Romano e com ideia de territórios intercontinentais, cedendo-se espaço aos Estados 

Nacionais monárquicos, com concentração de poder político nas mãos de monarcas 

autocráticos.109 

Pari passu a essa transição, de um modelo imperial para uma organização por 

Estados Nacionais Monárquicos, (com poder concentrado nas mãos do Rei), ocorre a 

formação de um corpo de funcionários, com a missão de conduzir a burocracia pública, 

inclusive, a jurisdicional, solapando-se a justiça senhorial em favor de uma justiça 

penal.110 Institui-se aí, também, uma nova forma de olhar o desvio na conduta social, 

qual seja: o delito, a quebra do contrato social, dirigia-se não à vítima (ao menos, a 

priori), mas sim ao rei, ao Estado, ao direito; exigindo-se uma resposta à altura, não da 

vítima, mas do Estado, de forma institucionalizada111, uma divisão de funções entre o 

                                                        

teóricos: introdução às bases criminológicas da lei 9.099/95, Lei dos Juizados Especiais Criminais. p. 74 
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2016, p. 37 
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soberano, com o poder de representar o conjunto da sociedade e editar as leis, e o 

magistrado, que deve resolver, através de uma sentença, as controvérsias que venham 

a surgir quando, por um lado, o soberano afirma que o contrato social fora violado (a lei 

fora transgredida) e, por outro lado, o acusado que nega essa violação112, além da ideia 

de legalidade estrita113, pela qual, segundo Beccaria, somente as penas previstas em lei 

podem ser aplicadas114, funcionando, pois, como um limitador do poderio estatal e uma 

forma de garantir os direitos do acusado. 

Todo esse rearranjo da função persecutória acarretou que “atualmente a vítima 

está neutralizada e em lugar da composição entre o delinquente/agressor e o agravado 

comparece a ação penal pública”, restando-lhe apenas a participação no processo, mais 

modernamente ao lado do Ministério Público, na condição de assistente de acusação 

nos casos em que caiba ação penal pública115, majoritárias entre nós. 

Todavia, critica-se que todos os impulsos humanizadores do Processo Penal 

tenham se orientado apenas na direção dos interesses do acusado116, desinteressando-

se pela sorte da vítima117 

Em linhas de fechamento, pode-se admitir com razoável facilidade que a 

característica tônica do Processo Penal Moderno é o “aceleramento do processo de 

alienação da vítima em relação ao sistema legal” 118 , pois este, em nome de um 

garantismo penal, que fique consignado, não deve ser olvidado, “[…] produziu uma 

preocupação exacerbada com o ofensor e um esquecimento total do ofendido, o que 

nos leva a pensar que a legislação foi pensada na perspectiva do acusado, abandonando 

completamente o direito da vítima.”119 
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1.3 O MOVIMENTO VITIMOLÓGICO OU REDESCOBERTA DA VÍTIMA 

Conforme demonstrado, o momento de protagonismo da vítima foi suplantado 

pelo surgimento do processo legal. Contudo, no ambiente histórico posterior às guerras 

mundiais que colocaram em perplexidade todo o mundo no século XX, começou-se a 

notar uma preocupação generalizada com os Direitos Humanos, de todos os homens. 

Naturalmente esse novo volver de preocupações se estendia aos direitos das vítimas, o 

que ensejou, de acordo com Melo Rodrigues, uma “[…] fase de redescoberta da vítima, 

também denominada de movimento vitimológico.” 120 , ou, para Câmara, “moderna 

perspectivação da vítima.”121 

Melo destaca que o início desse movimento “[…] não pode ser atribuído a 

nenhum acontecimento histórico isolado, mas uma conjugação de fatores.” 122 

Câmara123, por sua vez, aponta como arrimos para o início do movimento vitimológico, 

entre outros, “[…] a macrovitimização decorrente do holocausto” e o “aumento da 

criminalidade verificável nos grandes centros urbanos”, “circunstância que leva 

estudiosos a entenderem vivermos numa “sociedade de risco”124. Essas preocupações 

com a vítima se acentuam nas décadas de 80 e 90, em boa medida em razão do 

surgimento de uma ciência focada no estudo da vítima: a Vitimologia. 

O Redescobrimento em análise não se coloca numa perspectiva antigarantista. 

Com efeito, o escopo da moderna Vitimologia, consoante já registrado por Molina, “[…] 

não pretende uma inviável regressão ao passado, a vingança privada ou a represália, 

porque uma resposta institucional serena ao delito não pode se subordinar aos estados 

emocionais da vítima.”125 

O movimento vitimológico surge em razão do flagrante abandono da vítima, e 

precisa ser lido à luz dos Direitos Humanos, estes compreendidos como “[…] direitos e 

liberdades básicas de todos os seres humanos [sic]” e, também, sob a perspectiva de 
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que “[…] o Estado providência não poderia desinteressar-se pela sorte das vítimas” 126. 

Mas como estão sendo tratados os direitos da vítima? 

Em busca da resposta, volvam-se os olhares para a Declaração dos Direitos 

Humanos de 1948. Logo no primeiro artigo encontra-se que “todos os seres humanos 

nascem livres e são iguais em dignidade e direitos. Dotados de razão, de consciência e 

devem agir uns para com os outros com espírito de fraternidade.”127  

A Declaração veio a lume em 1948, sob a perspectiva dos crimes de guerra e do 

Holocausto ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial. Todavia, mesmo tendo como 

um dos seus primados à igualdade entre todos os seres humanos, no plano de que todos 

os homens merecem ser tratados com a dignidade humana que lhe é intrínseca, não se 

tem podido, no âmbito do processo penal, verificar um equilíbrio entre os direitos  do 

acusado e a vítima, apesar de se assistir a uma reconsideração dos interesses da 

vítima.128 

Delmas-Marty pontua que tal reconsideração aparece por meio de técnicas 

jurídicas diversas, nem sempre atreladas ao sistema penal, sendo seu objetivo, em 

primeiro lugar, assistir às vítimas e prevenir a vitimização.129 

Acrescente-se que esse processo de redescobrimento – considerado por Molina 

tardio, tímido, e desorganizado – expressa uma necessidade impositiva, e não é um 

movimento conjuntural, passageiro, da “moda”.130 

Deve-se dizer, outrossim, que a Vitimologia, nos seus estudos preambulares, vai 

ocupar-se da vítima na gênese do delito, o que ficou conhecido como vitimodogmática, 

ensejando a tipologia criada pelo precursor da ciência vitimológica, Mendelsohn: (vítima 

totalmente inocente, vítima de culpabilidade menor e por ignorância, vítima voluntária 

ou tão culpada quando o infrator, vítima mais culpada que o infrator e vítima 
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unicamente culpada).131 Em alguns desses casos são as vítimas as responsáveis pelo 

desencadeamento do crime, eximindo os não culpados de qualquer penalidade. 

Pondere-se, contudo, que no nosso sistema jurídico-penal ainda que haja uma vítima 

provocadora não há compensações de culpas, pois “[...] é vedada a justiça pelas próprias 

mãos, sendo que, se isso ocorrer, responderá o infrator pelo crime de uso arbitrário das 

próprias razões.”132 

Molina e Flávio Gomes indica que um dos méritos que deve ser destacado na 

tipologia apresentada pelos pioneiros da Vitimologia, como Mendelson e Heting, é a 

apresentação de uma imagem mais dinâmica e realista da vítima, pondo-a como um 

sujeito ativo e não mero objeto, com condições, pois, de “[…] influir significativamente 

no próprio fato delitivo, em sua estrutura, dinâmica e prevenção.”133 

Com efeito, o primeiro olhar da Vitimologia é sobre os protagonistas do contexto 

criminal (o que se vai chamar de dupla penal: delinquente/vítima).134  

O movimento vitimológico, contudo, não se ocupa somente de investigar o papel 

da vítima na dinâmica do delito, mas vai, além disso, quando se propõe e ergue a 

bandeira de um redescobrimento também no âmbito do Processo Penal e das políticas 

criminais. Nesse sentido, a partir da década de 70 ocorre uma forte mobilização 

acadêmica e científica em favor das vítimas, tanto por meio dos simpósios 

internacionais135 convocados para o debate da temática, quanto em razão dos inúmeros 

documentos assinados pela comunidade internacional tratando da matéria136. 
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Molina destaca que uma das muitas consequências do Movimento Vitimológico 

é a criação de amplos programas de assistência às vítimas de delitos, que foram 

sistematizadas e agrupadas da seguinte forma: I) programas de assistência imediata; II) 

programa de reparação ou restituição de responsabilidade do próprio infrator 

(“restitutio”); III) programas de compensação à vítima; IV) programas de assistência à 

vítima - declarante (vítima -  testemunha).137 

Nesse viés de redescobrimento, na obra organizada por Mário Ferreira Monte vai 

apresentar um panorama da participação da vítima do processo penal, algumas críticas 

ao sistema em voga e propostas para mitigar os efeitos do delito sobre as vítimas.  

A primeira crítica que se faz é com relação à morosidade do poder judiciário. Esta 

é facilmente percebida quando se sabe que processos judiciais se arrastam quase 

aeternum, entre outros motivos, em razão do manejo quase ilimitado de recursos por 

parte do acusado, seja antes ou depois do decisium condenatório de primeiro grau; 

enquanto a vítima, com isso, sente-se depreciada pelo Sistema Jurídico-Penal.138 Neste 

ponto, se pode notar uma tímida mudanças de rumos na jurisprudência com o advento 

da possibilidade de cumprimento da decisão condenatória de primeiro grau desde 

quando confirmada em segunda instância, conforme se estrai da decisão do Supremo 

Tribunal Federal proferida no HC 126292.139  

Tocante à participação efetiva da vítima no processo como assistente de 

acusação, conforme já tratado em outra parte deste trabalho, a ação penal, em regra, é 

pública e, por isto mesmo, a vítima não atua nela diretamente, mas por meio de 

representação do Ministério Público. De modo que resta à vítima iniciar, diretamente, 

as denominadas ações penais privadas, como aquelas ensejadas pelos crimes contra a 

honra e a ação penal privada subsidiária da pública, (direito fundamental) que tem lugar 

quando a ação penal pública não for intentada no prazo legal140. Portanto, conforme o 

tipo de ação penal, bem jurídico tutelado/ofendido e extensão da lesão a este, confere-
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138MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 231 
139 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC 126292. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246. Acesso em 10 de mai. de 2017.   
140 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. art. 5º, LIX 
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se ao ofendido ou a um terceiro previsto em lei, como substitutos processuais do Estado, 

o direito de acusar, representado pelo Ministério Público, que recebe a legitimidade 

ativa para ação penal (art. 30, do CPP e art. 100, caput do CP141).142 Com isso, advoga-se 

que a vítima possa participar, ao lado do Ministério Público, nas ações penais públicas, 

na qualidade de assistente de acusação143, levando-se em conta que o art. 268, do 

CPP 144 , menciona de forma expressa quem pode ser admitido como assistente de 

acusação.145 Gomes Rodrigues, na obra Organizada por Mário Ferreira Monte, chama a 

atenção de que o assistente não deve participar do processo apenas para garantir a 

efetiva defesa da vítima ao lado Ministério Público, mas, também, assegurar que ocorra 

a justa reparação do dano, que é uma decorrência natural de uma condenação146. 

Outro direito da vítima é o de ser representada no processo criminal. Esta é uma 

faculdade indiscutível da vítima ou de seus representantes, que, admitida, assume uma 

clara posição de assistente de acusação, com vistas à tutela dos direitos do ofendido147, 

e tem lugar, com a habilitação do assistente, a partir da propositura da ação penal, o 

que implica dizer ser inadmissível a assistência de acusação na fase pré-processual148, 

sobre isto falar-se-á mais adiante. 

Relevante tratar-se da possibilidade de o assistente de acusação recorrer da 

sentença condenatória com o fim de obter um aumento de pena fixada contra o 

acusado. A primeira questão que se coloca é que o assistente de acusação ocupa uma 

posição secundária no processo, pois não é o titular da ação penal, mas somente auxiliar 

do órgão acusador. Depois, caso haja uma condenação, do acusado, 

independentemente do quantum sancionatório, não haveria sucumbência e, por isto 

                                                        
141BRASIL. Código de Processo Penal, de 1941. art. 30 e 100 
142MONTE. Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro p. 232 
143Não confundir o assistente de acusação com o advogado do assistente, este não existe sem aquele. Assistente são 

todos os legitimados no art. 268, do CPP (MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na 
era da transnacionalidade: debate luso-brasileiro. p. 232) 

144 BRASIL. Código de Processo Penal, de 1941.  art. 268 
145MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 232 
146MONTE, Mário Ferreira (Coord). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro.  p. 232 
147MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 233 
148MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 233 
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mesmo, o direito a reparação do dano já estaria assegurado, não havendo lugar, assim, 

para o recurso sob análise. A corrente doutrinária dominante, contudo, acompanhando 

o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de admitir o recurso nos 

casos em que este não é manejado pelo titular da Ação Penal.149 

No que se refere à vedação do assistente em recorrer da decisão de 

arquivamento do inquérito, sabe-se que este somente poderá ser reaberto com o 

surgimento de novas provas. Contra esta decisão de arquivamento não há recurso 

previsto, seja para Ministério Público, seja para o assistente.150 Negar esse direito à 

vítima viola o princípio da igualdade, uma vez que ao réu é assegurado intentar o 

trancamento mesmo da ação penal já iniciada.  

Referente à sentença condenatória como título executivo, e esta bandeira do 

movimento vitimológico encontra amparo na ideia de que “[…] além da imposição de 

pena corporal é necessário também se compelir o réu a reparar os danos causados pelo 

crime, o que torna absolutamente imperioso, por ser uma forma de satisfação à vítima 

da resposta estatal, como maneira de tutela desses danos” 151 . Gomes Rodrigues 

relembra que a legislação processual prevê, como efeito da sentença condenatória, que 

esta torna certa a obrigação de indenizar o dano causado (art. 91, I, do Código Penal) e, 

ainda, que o réu seja condenado ao pagamento de um valor mínimo a título de 

indenização pelos prejuízos causados pelo delito (art. 387, IV, do Código de Processo 

Penal). Mas pondera que esses prejuízos (danos) para que sejam indenizados precisam 

ser comprovados pela vítima, sob pena de a indenização ser negada, pois não pode ser 

concedida ex officio, ou seja, necessita de um pedido expresso por parte do 

interessado.152 Logo, havendo condenação ao pagamento de um valor mínimo a título 

                                                        
149Vide: Precedentes do STF:  “o assistente acusação tem legitimidade para recorrer de decisão absolutória nos casos 

e, que o Ministério Público não interpõe o recurso (STF – 2º T. - HC 97.261/RS – Rel. Joaquim Barbosa – J em 
12.04.2011- un. - DJe 03.05.2011)”;  “a legitimidade do assistente acusação para apelar, quando inexistente recurso 
do Ministério Público, é ampla, podendo impugnar tanto a sentença absolutória quanto condenatória, visando ao 
aumento de pena imposta, já que sua atuação justifica-se pelo desejo legítimo de buscar justiça, e não apenas 
eventual reparação cível. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF (STJ – 5º T. - HC 137.339/RS 2009/0100586-0 – Rel. 
Jorge Mussi – un. - DJe 01.02.2011) ” MONTE. Mário Ferreira. Direitos Humanos e sua efetivação na era da 
transnacionalidade: debate luso-brasileiro. p. 233. 

150MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-
brasileiro. p. 236 

151MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-
brasileiro. p. 236-237 

152MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-
brasileiro. p. 237 



112 
 

de indenização, esta sentença se converte em título executivo, que poderá ser 

executada na esfera cível153.  

Outro aspecto relevante versa sobre a impossibilidade da vítima participar das 

investigações. Conforme já referido anteriormente, “[…] a habilitação do assistente de 

acusação somente é permitida na fase judicial”154; por outras palavras, não havendo 

oferecimento da denúncia não há que se falar em habilitação como assistente de 

acusação)155. 

Apesar de insuficientes, destaquem-se aqui alguns avanços significativos na 

direção da dignidade da vítima e seu redescobrimento no processo: 

-  A Lei de Proteção à Vítima e Testemunha (Lei n. 9.807/99);  

- Tutela da vítima nos delitos de trânsito – em razão da previsão de multa reparatória 

prevista no art. 297, do Código de Trânsito Brasileiro;  

- Aspecto da lei 9.099/95 (Juizados Especiais) - que prevê como uma das condições para 

a suspensão condicional do processo, prevista no art. 89, a reparação dos danos 

causados à vítima;  

- A tutela da vítima nos crimes de violência doméstica (Lei 11.240 –Maria da Penha); 

 - A tutela dos direitos da vítima quando o acusado é preso e lhe é concedido o direito 

de responder o processo em liberdade mediante o pagamento de fiança (valor 

depositado como fiança que, advindo um desfecho condenatório, será revertido para o 

pagamento dos danos decorrentes do crime);  

- Tutela da vítima na instituição das medidas cautelares (com a possibilidade da 

proibição de manter contato com determinada pessoa, que pode ser inclusive a vítima);   

- Proteção ao meio ambiente – neste aspecto a Lei n. 9.605/1998 prevê pagamento de 

sanções pecuniárias às vítimas ou entidades públicas ou privadas, com valores não 

inferiores a 360 salários-mínimos em caso de dano ao meio ambiente; 

- A Proposta de Emenda Constitucional para que os direitos da vítima passem a ser 

considerados como direito fundamental – pelo qual se propõe que “a proteção da vítima 

criminal é assegurada pelo Estado, devendo o poder judiciário garantir o mesmo 

tratamento igualitário à vítima e ao acusado no processo criminal”, com enunciado a ser 

inserto no artigo 5º, da Constituição Federal de 1988.156 

                                                        
153MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 240 
154MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro.  p. 242 
155MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 242 
156MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. 242-246 
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- A Lei n. 11.690/08 que fez obrigatório que os acusados e vítimas fiquem em espaços 

separados em audiências, garantindo a mesma lei que as vítimas sejam encaminhadas 

para o acompanhamento multidisciplinar (saúde, jurídica, psicológica) 

É de se consignar que mesmo o Constituinte Originário se esqueceu da vítima 

quando da elaboração da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

citando aquela uma única vez no seu art. 245, e relegando o tratamento do assunto a 

uma lei infraconstitucional. Não obstante isto, se elencou aqui alguns exemplos de 

avanços alcançados ou em processo de construção no que toca ao tema em assunto. 

Diante desse quadro de abandono da vítima é que vai surgir outra forma de resposta 

criminal diversa dos meios tradicionais, como a justiça restaurativa, como se tratará 

adiante. 

2 A JUSTIÇA RESTAURATIVA 

A Justiça Restaurativa surge em meio a uma crise no sistema tradicional de 

resposta ao crime157, crise esta que decorre, ao que tudo aponta, da própria crise maior 

de que padece o Estado Moderno, na medida em que já não mais dá conta de responder 

a todos os compromissos assumidos com seus cidadãos. E, conforme aponta Ferreira 

Monte, propõe-se a uma solução de litígio fora das instâncias formais de resposta 

criminal158, especialmente com relação às vítimas e o abandono já denunciado nas linhas 

acima. 

Fabeni, na obra coletiva organizada por Mário Ferreira Monte, defende a tese 

segundo a qual está em marcha um processo de falência do modelo tradicional de 

justiça, notadamente no campo criminal, com sintomas sentidos especialmente pela 

vítima, e que reclama por outros instrumentos de resposta aos delitos e, também, no 

que se refere a reparação dos danos suportados pela vítima.159 

A autora defende a necessidade de que o mundo jurídico realize um volver de 

olhares para algumas experiências práticas, que se realizam em pequenas comunidades, 

em que se colocavam, frente a frente, vítimas e ofensores, (“ou um terceiro que 

                                                        
157MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 253 
158MONTE, Mário Ferreira (Coord.) Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 253 
159MONTE, Mário Ferreira (Coord.) Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 253 
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funcionaria como mensageiro”) para, num esforço de conciliação, encontrarem um 

entendimento que pudesse satisfazer os interesses da vítima no que concerne à 

aplicação de uma sanção para o delinquente, sendo esta aceita pelos envolvidos e sem 

pressão.160 

Destaque-se que o modelo não parte de uma construção teórica, mas de 

resultados práticos de experimentações realizadas em alguns países, sendo, segundo 

Fabeni, a maior preocupação da proposta a reinserção social do agressor. A autora 

articula em favor da Justiça Restaurativa a oportunidade de se refletir sobre o sentido 

teleológico do sistema penal, o que segundo ela nos conduz à necessidade de a vítima 

passar ao centro dessa discussão.161 

Contudo, até mesmo os mais aguerridos defensores do modelo consignam sua 

preocupação com fato de que “[…] ainda pairam muitas dúvidas sobre a validade desta 

forma de fazer justiça.”162 A isto associe-se o fato de o fenômeno ainda não ter sido 

estudado em suas minudências, pelo que, naturalmente, provoca incompreensões, 

segundo a autora, até mesmo por parte daqueles que estão envolvidos na defesa de 

práticas restaurativas. Não obstante as incompreensões sustenta-se tratar-se, 

fundamentalmente, de propor-se uma forma ousada de ver e responder os atos 

criminosos.163 

De logo, pode-se bosquejar algumas características da Justiça Restaurativa: 

 i) trata-se uma forma extrajudicial de resolução de conflitos penais, pena; ii) trata-se do 

direito de opção, da voluntariedade das partes em busca da solução para o conflito, 

destacando a flexibilidade no sentido do rito não ser definitivo e poder ser estabelecido 

entre as partes; iii) a gratuidade; iv) visa, através um acordo fixado livremente entre 

arguido e vítima, responder às exigências de prevenção e permitir a reparação dos 

danos; v) celeridade, gratuidade e flexibilização; vi) a imparcialidade do mediador 

promove a aproximação da vítima e ofensor e os apoiam na construção de um acordo 

                                                        
160MONTE, Mário Ferreira (Coord.) Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 253 
161MONTE, Mário Ferreira (Coord.) Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p.253 
162MONTE, Mário Ferreira (Coord.) Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 254 
163MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 255 
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que permita a reparação – não necessariamente pecuniária – dos danos causados pelo 

delito.164 

Em relação ao modelo, há algumas críticas e contra-críticas: inicialmente, há 

quem defenda que está reduzida em uma discussão jurídica, pela qual se procura inseri-

la em alguma vertente dos debates criminológicos, ou pode ser entendida segundo as 

molduras tradicionais do direito penal; Fabeni, contudo, argumenta que essa resistência 

é compreensível, na medida em que os principais atores da justiça penal (advogados, 

promotores, juízes etc.) desejam continuar falando em nome das vítimas e dos 

infratores e, com isso, roubando-lhes o protagonismo. A justiça Restaurativa é, também, 

criticada em razão de poder erodir direitos e garantias subjetivos e por não proporcionar 

salvaguarda e garantias. Diz-se, ainda, que deixa de proteger os direitos do infrator. A 

isto, responde-se que os procedimentos restaurativos, embora não tenham como 

característica uma forma rígida, possuem um conjunto de orientações e manuais de 

orientação e alguns casos de leis e regulamentos que norteiam a prática e, ainda, que 

um procedimento restaurativo não se choca com os direitos humanos e a dignidade da 

pessoa humana ou com os princípios do Direito penal, nomeadamente o da 

legalidade.165 

Defende-se a possibilidade da aplicação de modelos restaurativos até mesmo 

quando o conflito envolve o terrorismo religioso. A autora acredita que neste campo a 

violência tem um cunho comunitário, pelo que a solução passa por um acordo coletivo 

dos membros da comunidade dos envolvidos, dissipando a névoa de ódio e medo166 que 

envolve aqueles que foram arregimentados pra essa forma de terrorismo, mas deixa 

claro, contudo, que “esta concepção ainda está arraigada no campo teórico.”167 

A esta altura parece já ser possível e oportuno, ainda que em apertada síntese, 

definir e dizer a que veio a Justiça Restaurativa. Trata-se, pois, de uma nova forma de 

resposta criminal onde vítimas e agressores são colocados frente a frente para 

                                                        
164MONTE, Mário Ferreira (Coord.) Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 255 
165MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 261-263 
166MONTE, Mário Ferreira (Coord.) Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 255 
167MONTE, Mário Ferreira (Coord.). Direitos Humanos e sua efetivação na era da transnacionalidade: debate luso-

brasileiro. p. 266 
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conversarem e chegarem a um acordo, a um só tempo, sobre a penalidade a ser imposta 

ao delinquente, a justa reparação pelo dano provocado, (sem a necessidade de que seja 

uma reparação pecuniária); o retorno da tranquilidade social; a possibilidade que 

possam participar das tratativas de conciliação tanto a vítima e seu agressor, como 

familiares e a comunidade. 

Contudo, são ainda incipientes a implantação e os resultados da justiça 

restaurativa entre nós, pelo que ainda não temos elementos e dados suficientes para 

analisar seus resultados. Por isso mesmo, em território pátrio, seria temerário afirmar-

se que a justiça restaurativa já ganhou musculatura prática suficiente para substituir o 

modelo de resposta criminal em vigor e oferecer uma resposta satisfatória à vítima.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De tudo, nestas considerações finais pode-se dizer que a vítima passou por, pelo 

menos, três fases na sua participação no processo de punição dos seus ofensores: 

Protagonismo (durante a vingança privada); neutralização ou abandono (com o 

surgimento do processo legal) e, finalmente, uma fase de redescobrimento, que tem 

lugar após os horrores da Segunda Guerra Mundial e do regime de Hitler, que 

provocaram uma preocupação generalizada com os Direitos Humanos, inclusive com os 

direitos da vítima.  

No que toca à hipótese de que o surgimento do processo legal provocou a 

neutralização/abandono da vítima, restou demonstrado teoricamente o liame entre o 

surgimento do processo legal e a neutralização da vítima no processo de punição de 

seus ofensores. 

Pelos mesmos fundamentos, fica patente que o processo de abandono sofrido 

pela vítima, veio acompanhado de violações de direitos humanos, pois se sabe que os 

direitos humanos visam a proteção de todos aqueles que são colocados numa posição 

ostensivamente mais fraco, isto sem se falar do desequilíbrio existente entre os direitos 

e garantias do acusado/agressor em relação à vítima.  

No que concerne à hipótese de que Justiça Restaurativa pode oferecer uma 

resposta satisfatória à vítima. Considerando que ainda pairam muitas dúvidas sobre a 

validade desta forma de fazer justiça, além de uma implantação, entre nós, embrionária 
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e poucos resultados para serem analisados, não se pode afirmar que este constitui um 

modelo com experimentação prática suficiente para oferecer uma resposta satisfatória 

à vítima. 
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A REGULAMENTAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO NO BRASIL:  

UMA ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO DE LEI GABRIELA LEITE SOB UMA 

PERSPECTIVA DE GÊNERO 

 

Eliza Sodré de Souza168 

Roberto Wöhlke169 

Luiz Magno Pinto Bastos Junior 170 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, prostituir-se não configura crime. No entanto, o Código Penal traz em 

sua redação, como crimes ligados à prostituição: o favorecimento da prostituição ou 

outra forma de exploração sexual; manter casa/estabelecimento de prostituição; e o 

rufianismo, que consiste em tirar proveito da prostituição alheia, com intuito de obter 

lucro. Em outras palavras, atualmente, no Brasil pode a mulher se prostituir de forma 

autônoma, sem subordinação a terceiro, sendo vedado que outrem intervenha ou lucre 

com os programas realizados.  

Ainda que seja tema antigo de discussão, não há consenso sobre a 

regulamentação da prostituição, inclusive, com intermediação de terceiro. No direito 

comparado, pode-se identificar três sistemas legais que tratam da prostituição: o 

proibicionista, o regulacionista e o abolicionista. O primeiro defende a proibição da 

prostituição e sua criminalização, bem como aos elementos ligados à prática. Já o 

segundo, defende que a regulamentação é necessária para que haja maior segurança e 

preservação de direitos sociais das prostitutas. O último pleiteia a abolição da 

prostituição, não havendo distinção entre a prostituição forçada e a voluntária, sendo 

que regulamentação da prostituição seria equivalente à regulamentação da exploração 

sexual. Atualmente, este é o sistema que vige entre nós.  
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Neste cenário, encontra-se em tramite na Câmara dos Deputados o projeto de 

lei 4.211/2012, denominado “Gabriela Leite”, que visa a regulamentação das atividades 

dos profissionais do sexo. O projeto traz em seu texto, composto por seis artigos, a 

definição de profissional do sexo, além da vedação da exploração sexual, a mudança na 

redação do atual Código Penal Brasileiro em seus artigos 228, 229, 230, 231 e 231-A e 

cria uma nova modalidade de aposentadoria especial (com 25 anos de contribuição). 

O objetivo deste artigo consiste em empreender uma análise crítica da proposta 

de regulamentação da temática no Brasil, tendo como referente uma perspectiva de 

gênero que incorpora o debate das diferentes teorias feministas sobre a questão.  

Para tanto, na Seção 1, será apresentado um breve apanhado histórico sobre 

prostituição no mundo e no Brasil, com destaque para a figura da Gabriela Leite, 

prostituta e principal ícone na luta pelos direitos das prostitutas, qual deu nome ao 

projeto de lei 4.211. Na Seção 2, serão apresentados os lineamentos básicos do projeto 

e de seu trâmite junto à Câmara dos Deputados. Na Seção 3, por fim, pretende-se 

compilar as críticas usualmente dirigidas ao projeto, tendo por referente uma 

perspectiva de gênero.  

O método empregado para elaboração do presente artigo foi o indutivo e 

utilizou-se o procedimento metodológico de pesquisa bibliográfica para alcançar as 

hipóteses apresentadas, quais são: a hipótese de regulamentação pelo Estado da 

prostituição defendida pela corrente das feministas liberais; e a hipótese da abolição da 

prostituição pleiteada pela corrente das feministas radicais.  

2. BREVE PANORAMA HISTÓRICO SOBRE À PROSTITUIÇÃO  

2.1. DO PROSTITUTA SAGRADA À PUTA: OS IMPACTOS DA AFIRMAÇÃO DO 

PATRIARCADO NA PROSTITUIÇÃO 

De sagradas a condenadas, a figura da prostituta está presente na história, da 

Idade Antiga à Idade Contemporânea. Para muitos, a prostituição é tida como a 

profissão mais antiga do mundo. Todavia, a prostituição não surgiu como uma profissão, 

mas como uma prática ligada à espiritualidade e tida por necessária ao progresso das 

comunidades. Nota-se assim que a percepção da sociedade em relação à figura da 

mulher prostituta sofreu uma vertiginosa mudança na sua perspectiva ao longo da 
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história.  

Conforme apresenta Maria Goretti Ribeiro171, nas civilizações do Oriente Médio 

e na Grécia haviam as denominadas “prostitutas sagradas”, estas mulheres prostituíam-

se a serviço da Deusa do amor, acreditando-se que essa encarnava nas prostitutas e 

aqueles que mantivessem relações sexuais com as servas teriam prosperidade e 

fertilidade. Vê-se que a prostituição era tida como o elo entre sexualidade e 

espiritualidade. Neste contexto, as prostitutas eram tidas como mulheres honrosas e 

dignas de respeito pela sociedade.  

A prostituta sagrada era, assim, o meio pelo qual a Deusa unia-se ao humano e o 

humano alcançava a divindade. Entretanto, a figura da prostituta sagrada foi se 

distanciando da espiritualidade e da divindade, restando a prostituta, tão somente 

humana, a sexualidade e o ganho financeiro como fundamento da prática de prostituir-

se. “Substituindo-se o adjetivo sagrada, que elevava a mulher, por pecadora, adúltera, 

venérea (filha de Vênus), instrumento diabólico, fêmea fatal, íncubo, houve uma 

degradação do sentido de seu ato: ela passou a ser identificada como a profana dama 

dos martírios da carne.”172 

Desta forma, a prostituta passou a ser puta, sem a grandiosidade da deusa173, 

mas com a miserabilidade de uma pecadora. A prostituta que antes era chamada 

“sagrada” passou a ser denominada “profana”, enquanto a primeira dava ao homem a 

fertilidade e era formada pela união entre espiritualidade e sexualidade, a segunda era 

a responsável pela paixão que destrói o homem, sendo a sexualidade seu único 

componente.  

Nancy Quallys-Corbett esclarece que há diferentes teorias que sugerem o porquê 

do distanciamento entre a figura da deusa e da sociedade, mas aquela com maior 

prevalência é a evolução do sistema patriarcal e patrilinear. Assim, a sociedade passou 

                                                        
171 RIBEIRO, Maria Goretti. O Arquétipo da Prostituta Sagrada na Poesia Brasileira Moderna.  In: XIII ENCONTRO DA 

ABRALIC, 2012, Universidade Federal de Campina Grande. Anais. Campina Grande/PB: ABRALIC: Outubro de 2012. 
s/p. (Disponível em: http://www.abralic.org.br/anais/arquivos/2012_1434290388.pdf. Acesso em: 16 de out. de 
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172 RIBEIRO, Maria Goretti. O Arquétipo da Prostituta Sagrada na Poesia Brasileira Moderna, p. 05.  

173 Conforme apresenta Junito de Souza Brandão: “Puta, em latim, era uma deusa muito antiga e muito importante. 
Provém do v. putare, "podar", [...], julgar, donde Puta era a deusa que presidia à podadura.”. (Mitologia Grega. 
Petrópolis: Editora Vozes, 1987, volume II, p. 76) 
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a ser moldada de acordo com as novas percepções dos homens, havendo uma 

desvalorização na figura feminina. 174 

Na Idade Média, a prostituta passou a se diferenciar da mulher comum, vendo-

se livres da condição impostas as mulheres da época. As prostitutas ganharam vestes 

que as identificavam e diferenciavam das outras mulheres. Assim, por se verem livres 

da condição tradicional e das imposições destinadas as mulheres, puderam adentrar ao 

mundo masculino.175  

O avanço do Cristianismo influenciou na atividade das prostitutas. A Igreja 

Católica tinha a prostituição como pecaminosa, pois as relações sexuais deveriam ser 

mantidas apenas dentro do casamento e destinava-se apenas para a procriação. O 

casamento foi instrumento de controle da Igreja sobre as práticas sexuais, tornando 

possível a reprodução da espécie e combatendo a concupiscência, fazendo com que 

qualquer ato sexual fora do matrimonio fosse considerado pecado.176 

Assim, a regulamentação das atividades das prostitutas na Idade Média, com a 

Reforma Religiosa (século XVI), restou prejudicada, pois as Igrejas Católica e Protestante, 

utilizando do arsenal teológico, passaram a controlar os costumes e a moral, restando à 

prostituição a clandestinidade. Todavia, ainda que clandestina, a prostituição não 

pereceu, sendo que as prostitutas continuaram a exercer a atividade nas cortes e 

colônias.177 

A condenação da prática pela religião fortaleceu o estigma que reveste a 

prostituição, que é tida como ato transgressor e pecaminoso, qual perdura até a 

contemporaneidade, marginalizando as prostitutas e podando seus direitos sociais, em 

especial os inerentes às relações de trabalho. 

 

                                                        
174 QUALLYS-CORBETT, Nancy. A Prostituta Sagrada: a face eterna do feminismo. São Paulo: Editora Paulus, 1990, pp. 

52 e 55. 

175 FONSECA, Kelly Cristina. Misoginia e prostituição feminina medieval. Relatório final de pesquisa  PIBIC 2010-2011. 
Departamento de Estudos Linguísticos e Literários, Faculdade de Letras. Disponível em: 
http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/conpeex/pibic/trabalhos/kelly_cr.pdf. Acesso em 12 de out. de 2016.   

176 FONSCECA, Kelly Cristina. Misoginia e prostituição feminina medieval, p. 06.  

177 CECCARELLI, Paulo Roberto. Prostituição: Corpo como mercadoria. Revista Mente e Cérebro – Sexo. Vol 4. Ed. 
Especial. Publicado em dezembro de 2008. Disponível em: http://ceccarelli.psc.br/pt/wp-
content/uploads/artigos/portugues/doc/prostituicao.pdf. Acesso em: 17 de outubro de 2016. 
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2.2. ENTRE ABOLICIONISMO E REGULACIONISMO: A PAUTA DA PROSTITUIÇÃO NOS 

MOVIMENTOS FEMINISTAS 

O enfrentamento da questão da prostituição acaba sendo assumido, não sem 

controvérsias, como uma pauta dos movimentos feministas, passando a ganhar 

contornos diferenciados a medida em que novas ondas de luta feminista se entrecruzam 

na arena política e social. 

No âmbito da chamada primeira onda do feminismo, quando o movimento 

reivindica a luta por igualdade de direitos civis, políticos e educacionais, “contra a 

discriminação das mulheres e pela garantia de direitos, inclusive do direito ao voto. 

Inscreve-se nesta primeira fase a denúncia da opressão à mulher imposta pelo 

patriarcado”.178   

Nesse momento embrionário, a questão da prostituição foi marcada por grande 

controvérsia, havia as que defendiam a regulamentação da prostituição, enquanto havia 

um movimento forte contra a regulamentação estatal por parte das feministas 

abolicionistas.179 

A segunda onda do feminismo, que ocorreu por volta de 1970, manteve-se as 

divergências entre as correntes abolicionista e regulacionista, todavia esta última 

ganhou mais força, exigindo que houvesse por parte do Estado e da sociedade o 

reconhecimento das prostitutas como trabalhadoras do sexo.180 

 Portanto, vê-se que há duas fortes vertentes que prevalecem dentro do 

movimento feminista que perdura até a contemporaneidade que são: a abolicionista, 

que entende que não é possível haver prostituição sem discriminação e opressão de 

gênero masculino sobre o feminino; e a regulacionista, que entende que a 

regulamentação da prostituição se faz necessária, pois é o modo capaz de proteger as 

prostitutas das violações de direitos que lhes ocorre, assegurando a essas os direitos 

sociais, trabalhistas e previdenciários, além de que a criminalização desta prática fere o 

                                                        
178  NARVAZ, Martha Giudice; KOLLER, Silvia Helena. Metodologias Feministas e Estudos de Gênero: articulando 

pesquisa, clínica e política. Revista Psicologia em Esutdo: Maringá, v. 11, n. 3, pp. 647-654, set/dez, 2006. 
Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/pe/v11n3/v11n3a20.pdf> Acesso em: 20 de janeiro de 2017.  

179 HIRATA, Helena (org.). Dicionário Crítico do feminismo. São Paulo: Editora UNESP, 2009. p. 205.  

180 GAIL PHETERSON apud HIRATA, Helena, Dicionário Crítico do feminismo, p. 205. 
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direito fundamental da prostituta de dispor do próprio corpo. 

2.3 PANAROMA DO TRATAMENTO DADO À PROSTITUIÇÃO NO BRASIL  

Como visto, a prostituição enquanto fenômeno social (e econômico) sempre 

esteve presente na vida em sociedade e no desenvolvimento histórico-social do Brasil, 

não há de ser diferente. No período colonial a Igreja Católica possuía grande influencia 

no ambiente político-social e, assim, impôs forte repressão sexual sobre as mulheres, 

revestindo a sexualidade feminina de culpa e pecado.181   

Apesar da forte repressão sexual, a prostituição era um elemento presente na 

sociedade da época, ela “parece ter sido adotada como prática complementar ao 

comércio ambulante. No entanto, constituía atributo das escravas, empurradas muitas 

vezes a esse caminho pelos seus proprietários.”182 

Não há que se desprezar, ainda, o fato de que a extrema pobreza fez com que a 

prostituição se tornasse uma alternativa para as famílias coloniais que viviam nestas 

condições. Grande número de mulheres passou a prostituir-se a fim de sobreviver e 

manter o lar, passando os homens, inclusive, a negociar suas filhas e dependentes, com 

essa finalidade.183 Diferente do período colonial, em que as preocupações do Estado 

ligadas a prostituição consistiam nas questões da moral religiosa, no Brasil Império as 

preocupações provocadas pela prostituição eram outras.  

No século XIX surgiu um forte movimento vinculado ao combate à prostituição, 

como relata Andreia Skackauskas Vaz de Mello, “estritamente ligado à preocupação com 

a moralidade pública e, mais especificamente, com a definição dos códigos de conduta 

da mulher em um momento de intenso crescimento urbano industrial no Brasil.”184 

Neste período as atenções voltadas à prostituição deram-se de forma muito 

intensa por parte das associações médicas, em virtude da preocupação com as doenças 
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184  MELLO, Andreia Skackauskas Vaz de. A construção da prostituta em sujeito político de direitos na luta contra a 
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sexualmente transmissíveis e próprias dos estudos positivistas de engenharia social e 

higienização dos costumes, de forma que “o ato de vender o corpo. Foco de 

contaminação sifilítica, núcleo de disseminação da imoralidade, espaço da ociosidade.” 

185. Com o fim da escravidão, a mão de obra feminina sobressalente e os baixíssimos 

salários praticados acabaram por impelir muitas mulheres (negras) à prática da 

prostituição como meio de sobrevivência.186 

 Com o advento da República, como apresenta RAGO187, a figura da prostituta 

sofreu transformações, vinculando-se fortemente às relações de livre troca pelo 

dinheiro. A ela eram atribuídas características, como independência e poder, sendo que 

sua figura confrontava os códigos de comportamento feminino existentes à época. 

“Figura pública por excelência, podia comercializar o próprio corpo como desejava, 

dissociando prazer e amor, aventurando-se, através da livre troca pelo dinheiro, em 

viagens desconhecidas até mesmo para os homens dos países mais atrasados.”.188  

Apesar de a elas serem atribuídas tais características, destaca a autora, a 

prostituição continuou sendo objeto de repressão, havendo forte movimento de 

vitimização da prostituta, pois se assim não o fosse, esta era vista como portadora de 

alguma anomalia, visto que, para que alguma mulher se submetesse a prática da 

prostituição só poderia ser por conta de ameaças dos cafetões ou por padecer de 

alguma anomalia. Este movimento “reforçou a concepção de que a prostituição era uma 

“chaga” ameaçando contaminar o tecido social e levou a uma maior repressão sobre a 

prostituta.”.189 

Na passagem do século XIX para o século XX, tem-se o surgimento do movimento 

feminista no Brasil, contudo apenas final da década de 1980, com a terceira onda do 

feminismo, abriu-se espaço para as discussões acerca da prostituição e das profissionais 

do sexo, até então negligenciadas pelo movimento em sua maioria, resultando em 
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associações organizadas de prostitutas, ligadas à diversos setores da sociedade, como 

ONGS feministas, associações independentes e pastorais da igreja. “No Brasil, as 

profissionais do sexo começam a organizar-se em várias associações; primeiro 

municipais, logo estaduais e, em fins dos anos de 1980, se articulam em nível nacional 

com a criação da Rede Nacional de Associação de Profissionais do Sexo.”.190  

Após a articulação de representantes de oito capitais brasileiras, em 1987, 

ocorreu o I Encontro Nacional das Prostitutas, com o intuito de definir estratégias de 

combate à violência policial que atingia as prostitutas de grandes centros urbanos. Neste 

encontro nasceu a Rede Brasileira de Prostitutas (RBP), ponto de partida para o 

surgimento de diversas organizações e associações voltadas à proteção e por lutar pelos 

direitos das prostitutas brasileiras. “Trago como exemplo a ONG Davida, uma ativa 

representante da Rede Brasileira de Prostitutas, que procura transformar a imagem e o 

discurso da prostituição, apresentando-a como um trabalho digno.”. 191 

A ONG Da vida foi fundada por Gabriela Leite em 1992, tendo seus objetivos 

vinculados ao da Rede Brasileira de Prostitutas, visando assegurar o protagonismo e a 

visibilidade social das prostitutas; a promoção de políticas públicas e o controle social 

das políticas e atividades do Estado voltadas a categoria; o reconhecimento legal da 

profissão, promovendo assim a organização e assessoramento da categoria, 

capacitando suas lideranças e reduzindo as vulnerabilidades, principalmente o que 

tange o direito legal, a saúde e a segurança.192 

Figura importante que ajudou a fundar a RBP, Gabriela Leite foi a principal ativista 

dos direitos das prostitutas no Brasil. Nos anos 70, começou a prostituir na cidade de 

São Paulo, na chamada Boca do Lixo. Na prostituição, ao ver as violações sofridas por 

suas colegas, o estigma relacionado à atividade, a violência policial, dentre outras 

questões, começou a mobilizar a categoria em âmbito nacional, buscando o 

reconhecimento da prostituição como profissão. 193 

                                                        
190  MORAES, 1993 apud ALVAREZ, Gabriel Omar; RODRIGUES, Marlene Teixeira. Prostitutas cidadãs: 

movimentos sociais e políticas de saúde na área de HIV/Aids. Ser Social, Brasília, n. 8, pp 187-208, 2001. Disponível 
em: < http://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/44/29> Acesso em: 05 de janeiro de 2017.  

191 MELLO, Andreia Skackauskas Vaz de. A construção da prostituta em sujeito político de direitos na luta contra 
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192 MELLO, Andreia Skackauskas Vaz de. A construção da prostituta em sujeito político de direitos na luta contra 
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Com o crescente movimento e engajamento das prostitutas na luta por seus 

direitos, no inicio dos anos 2000, a nova versão da Classificação Brasileira de Ocupações 

reconheceu a profissional do sexo como trabalhadora, inovando a abordagem dada pelo 

Brasil, até o momento, no enfrentamento da questão da prostituição. Ainda que a 

inscrição da atividade na cartilha tenha sido um passo importante, não é suficiente para 

seu reconhecimento enquanto profissão e para garantia de direitos às prostitutas194.

Este movimento resultou no primeiro projeto de lei ligado à regulamentação das 

atividades da profissional do sexo. O projeto de lei n. 98/2003 foi submetido pelo então 

deputado federal Fernando Gabeira do PT/RJ, qual objetivava a exigibilidade do 

pagamento àquela que presta o serviço e o a supressão dos artigos 228, 229 e 231 do 

Código Penal Brasileiro,1 todavia, o projeto restou arquivado com o fim da legislatura, 

sem que tenha sido submetido à deliberação pelo Congresso Nacional.  

Em 2004, o ex-deputado federal Eduardo Valverde apresentou projeto de lei sob 

o nº 4244/2004 que tinha como propósito instituir a profissão das profissionais da 

sexualidade, que abrangia tanto a atividade da prostituta, como toda atividade que 

expunha o corpo, em caráter profissional, com o intuito de estimular a sexualidade de 

terceiros.2 O deputado requereu a retirada de tramitação do projeto, qual foi apreciada 

e aprovada em 2005.  

Após oito anos sem discussão no cenário político, a prostituição voltou à pauta 

com a propositura do projeto de lei n. 4.211/2012, submetido pelo deputado federal 

Jean Wyllys (PSOL/RJ), que será discutido adiante. 
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de natureza sexual e suprime os arts. 228, 229 e 231 do Código Penal. s/p. Disponível em: 
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3 O PROJETO DE LEI “GABRIELA LEITE” E SUA TRAMITAÇÃO NA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS  

O projeto de lei n. 4.211/2012, denominado projeto de lei “Gabriela Leite” foi 

apresentado ao Plenário da Câmara dos Deputados, em 12 de junho de 2012, pelo 

deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ), cujo objetivo é, fundamentalmente, 

regulamentar a atividade dos profissionais do sexo.  

Em agosto do mesmo ano, o projeto foi encaminhado à Mesa Diretora da Câmara 

dos Deputados, para proposição junto às Comissões de Trabalho, de Administração e 

Serviço Público e Constituição e Justiça e de Cidadania. Todavia, o deputado Jean Wyllys 

requereu fosse redistribuído o projeto para que seu tramite se desse junto à Comissão 

de Direitos Humanos e Minorias e seja conclusivo pelas comissões. E, na sequência, para 

que fosse igualmente apreciado pela Comissão de Seguridade Social e Família, 

porquanto tratar sobre questões que envolvem saúde, assistência social e direitos da 

criança, do adolescente e das mulheres.  

O relator do projeto na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o deputado 

Pastor Eurico (PSB-PE) manifestou-se pela sua rejeição, osb o argumento de que a 

regulamentação da prostituição promoveria o aumento da procura pela atividade, o 

estigma sobre as prostitutas se manteria; a prostituição infantil, o tráfico de pessoas e a 

prostituição de rua aumentaria, e os cafetões seriam favorecidos. Ademais, o relator 

acrescentou que o projeto foi proposto para suprir uma demanda de grandes eventos 

que ocorreriam no país a época, fazendo menção inclusive a FIFA, o deputado ressaltou 

que a regulamentação favoreceria o turismo sexual.  

Em 2013, o Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, criou 

a “Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 4211 de 2012”, 

sendo esta composta por 20 (vinte) membros titulares, com número igual de suplentes, 

mais um titular e um suplente, em atenção ao art. 33, §§1º e 2º do Regimento Interno 

da Câmara dos Deputados (RICD).  

Em virtude do fim da legislatura, o projeto de lei foi arquivado, em atenção ao 

artigo 105 do RICD, tendo sido desarquivado em fevereiro de 2015, após o pedido de 

desarquivamento pelo deputado reeleito Jean Wyllys (PSOL-RJ), aguardando a 
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constituição de Comissão Temporária pela Mesa.3 

4. AS CRÍTICAS À REGULAMENTAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO E AO PROJETO DE LEI 

“GABRIELA LEITE” 

Antes de adentrar as críticas ao projeto de lei “Gabriela Leite”, há de se retomar 

a referência anterior à existência de três principais sistemas legais quando se tem por 

referência a prostituição, quais sejam: o proibicionista, o regulacionista e o abolicionista. 

Os Estados adotam diferentes vertentes, refletindo diretamente em suas legislações. 

O sistema proibicionista é aquele que considera a prostituição crime e condena 

todas as figuras envolvidas na prática. Ou seja, a prostituta, o proxeneta (ou cafetão, 

como é popularmente chamado) e o cliente estão sujeitos às penas legais. São exemplos 

de países que adotam este sistema: Estados Unidos da América, China e Eslovênia. 4 

Avesso a este, está o regulacionista que busca um enquadramento legal para as 

prostitutas, reconhecendo a elas direitos e deveres, tendo essas acesso aos sistemas 

públicos de saúde, segurança social, direito à associação, inclusive, sendo passível de 

tributação estatal das atividades por ela exercidas.5 

A Holanda é o país mais citado como modelo regulamentador, pois, conforme 

apresenta Oliveira 6 , neste país a atividade é legal àquelas maiores de 18 anos, 

garantindo às que se prostituem os mesmos direitos e deveres de qualquer outra 

categoria trabalhista. As prostitutas pagam impostos, atuam de carteira assinada, 

possuem plano de saúde e aposentadoria. Quanto aos bordéis, estes devem obedecer 

às normas de vigilância sanitária estabelecidas. Todavia, a autora ressalta que o próprio 

Estado reconhece que ainda não efetivou o direito a todas da categoria, havendo 

aquelas que continuam em situação de clandestinidade, não tendo a lei abolido as 

                                                        
3 Última data de verificação no sistema de acompanhamento do site da Câmara dos Deputados: 05/03/2017. 

Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=551899> 
Acesso em: 05/03/2017.  

4  TAVARES, Manuela.  Prostituição: diferentes posicionamentos no movimento feminista. Disponível em: < 
https://barricadasabremcaminhos.files.wordpress.com/2010/06/prostituicaomantavares.pdf> Acesso em: 23 de 
janeiro de 2017.  

5 TAVARES, Manuela.  Prostituição: diferentes posicionamentos no movimento feminista, p. 04.  

6  OLIVEIRA, Monica Queiroz de. Prostituição e Trabalho no Baixo Meretrício de Belo Horizonte: o trabalho da vida 
nada fácil. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2008. Disponível em: < 
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/VCSA-
7WSPSZ/disserta__o_m_nica.pdf?sequence=1> Acesso em: 20 de janeiro de 2017.  
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práticas criminosas.  

Por último, tem-se o sistema abolicionista que consiste na defesa de que se deve 

abolir toda e qualquer regulamentação de práticas ligadas à prostituição, implicando na 

punição daqueles que praticam a exploração da prostituição.7 Importa destacar que, 

neste sistema, a prostituta não é condenada penalmente, mas somente aqueles que 

fazem parte da rede que explora a prática, como os cafetões e bordéis.8  

O sistema abolicionista tem tido forte apoio de algumas correntes do feminismo e 

considera que a prostituição é uma forma de violência sobre as mulheres, que restringe 

as suas liberdades e cidadania. Desta forma, considera as prostitutas vítimas desse 

sistema de exploração, procura reintegrá-las socialmente e condena quem vive da 

prostituição de outro: o proxenetismo. A maioria dos países europeus situam-se neste 

sistema. Contudo, nas posições feministas pelo abolicionismo misturam-se, em alguns 

casos, elementos de conservadorismo vindos de outros sectores da sociedade.9 

O Brasil adota o sistema abolicionista desde a vigência do Código Penal Brasileiro, 

datado de 1942, qual criminalizou em seus artigos 227, 228, 229 e 230 as práticas ligadas 

à prostituição, como manter favorecimento ou manter casa de prostituição. 

Atualmente, não há na legislação brasileira previsão de pena para as prostitutas ou para 

aqueles que procuram os serviços por elas prestados.  

O Projeto de Lei “Gabriela Leite” tem como uma das principais motivações a 

mudança no Código Penal Brasileiro, alterando o texto atual dos artigos citados no que 

diz respeito à prostituição, mantendo apenas a tipificação da exploração sexual. Em 

virtude disto, o Brasil passaria de um sistema abolicionista para o regulacionista, o que 

provoca e alimenta grandes críticas por parte das correntes abolicionistas e 

proibicionistas do país.  

Em seu trâmite junto à Comissão de Direitos Humanos e Minorias, o relator 

Pastor Eurico do Projeto de Lei “Gabriela Leite” votou, em junho de 2013, pela sua 

rejeição, utilizando-se de argumentos da vertente abolicionista. Conforme pode-se 

extrair do voto do relator, este argumenta que “o simples fato de a pessoa ser tratada 

como mercadoria já é uma condição incompatível com a dignidade humana, preceito 

                                                        
7 PEDROSO, Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso. Exercício ou exploração? O eterno dilema da sexualidade na 

prostituição feminina. Revista Derecho y Cambio Social. Ano 12, n. 39, 2015. P. 04.  

8 OLIVEIRA, Monica Queiroz de. Prostituição e Trabalho no Baixo Meretrício de Belo Horizonte: o trabalho da vida 
nada fácil, p. 17. 

9 TAVARES, Manuela. Prostituição: diferentes posicionamentos no movimento feminista, p. 04.  
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fundamental dos direitos humanos.” 10 

Outro ponto criticado pelo relator quanto à regulamentação é o favorecimento 

dos cafetões e a possibilidade de crescimento de outras formas de prestação de serviços 

sexuais como “mulheres que dançam em cima das mesas, casas de sado-masoquismo”. 

Além disto, o deputado ressalta que a legalização da prostituição estimula o tráfico de 

pessoas e a exploração sexual de crianças e adolescentes.11  

Não obstante, as críticas transcendem o cenário legislativo. O feminismo radical, 

aliado à corrente abolicionista, considera que a regulamentação da prostituição é uma 

forma de institucionalizar e monetizar a objetificação sexual dos corpos femininos, 

reforçando a dominação masculina sobre as mulheres. “A partir desta premissa, as 

mulheres – prostitutas- seriam objetos dos homens, os quais, a partir do exercício da 

prostituição poderiam provar o controle e o poder sobre as mulheres.”.12  

A dominação dos homens sobre as mulheres é estabelecida e executada pelo processo 

de desumanização de objetificação sexual que é a base psicológica da violência dos 

homens contra as mulheres. Na prostituição, a objetificação sexual é institucionalizada 

e monetizada. No entanto, quando os liberais confrontam essa mercantilização, 

unicamente racismo e classismo são abordados. Ao justificar a mercantilização das 

mulheres, grupos como a Organização Internacional do Trabalho apontam que entre 2 

e 14% do PIB da Tailândia, Indonésia, Malásia e Filipinas é baseado em prostituição. A 

indústria do sexo da Coreia do Sul gera 4% do seu PIB, enquanto a Holanda rende 5% do 

seu PIB, de prostituição. 13 

Esta vertente visa combater o discurso opositor de que a prostituição seria um 

fenômeno social e, até mesmo, cultural disseminado na sociedade contemporânea, qual 

não pode ser combatido devido a sua extensão.  Ainda, argumenta-se que as mulheres 

que adentram no universo da prostituição não o fazem por escolha autônoma, mas 

                                                        
10 BRASILÍA. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei PL 4.211/2012. Regulamenta a atividade dos profissionais do sexo. 

Voto relator pela rejeição do projeto em 2013. s/p. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1100071&filename=Tramitaca
o-PL+4211/2012  Acesso em: 30 de novembro de 2016. Texto original. 

11 BRASÍLIA, Voto relator pela rejeição do projeto, s/p. 
12  PASINI, Elisiane. Prostituição e a Liberdade do Corpo. Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos 

Humanos: 2005. Disponível em < http://www.clam.org.br/uploads/conteudo/Elisiane.pdf> Acesso em 20 de 
novembro de 2016.  

13 FARLEY, Melissa. Prostituição, liberalismo e escravidão. Traduzido por: Carol Correia. Texto original publicado em: 
A journal of Modern Society & Culture, Logos: Nova Iorque, 2013. Disponível em: 
<http://prostitutionresearch.com/wp-content/uploads/2014/02/Prostitution-Liberalism-and-Slavery_Melissa-
Farley-2013.pdf > Tradução disponível em: https://solemgemeos.wordpress.com/2016/07/20/prostituicao-
liberalismo-e-escravidao/ Acesso em: 20 de novembro de 2016. 
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porque a elas é a opção que lhes resta como fonte rentável, haja vista a deficiência das 

políticas econômicas e sociais para mulheres quanto a discriminação de gênero e 

segregação ocupacional, como apresenta Ruchira Gupta: 

Muitas vezes, governos, legisladores e consumidores de sexo prostituído argumentam 

que as mulheres escolhem a prostituição como uma escolha de ocupação ao invés de 

trabalharem em fábricas, servidão doméstica ou outras formas de trabalho rígido ou mal 

pago. Eles esquecem, ou escolhem tornar invisível, que, para mulheres, outras opções 

foram limitadas em termos de empregos altamente remunerados (especialmente 

quando falta educação superior ou maridos/pais decidem ter controle sobre o tempo 

de uma mulher), e a prostituição e a pornografia restam enquanto ocupações altamente 

remuneradas disponíveis para mulheres. Eles recusam-se a olhar ou reexaminar o fato 

de que as políticas econômicas e sociais tornam indisponíveis para mulheres outros 

empregos lucrativos e que a discriminação de gênero e a segregação ocupacional 

direcionam as mulheres para determinados empregos.14  

A escritora feminista Carole Pateman aduz em sua obra “O Contrato Sexual” que 

a prostituição engloba mais do que a prática sexual, mas faz parte de uma indústria 

internacional do sexo, que dispõe de livros e filmes pornográficos, de clubes de strip-

tease e peep shows. Ou seja, é essencial que haja a exposição dos corpos e órgãos 

genitais femininos para manter a indústria do sexo e o direito sexual masculino de 

acesso aos corpos femininos, segundo a lei patriarcal.15 

A masculinidade e a feminilidade são identidades sexuais; o ser não está completamente 

subsumido na sua sexualidade, mas a identidade é inseparável da construção sexual do 

ser. No patriarcado moderno, a venda de corpos femininos no mercado capitalista 

envolve a venda do ser de uma maneira diferente, e com um sentido mais profundo, do 

que a venda do corpo de um jogador de beisebol ou a venda do domínio da utilização 

do trabalho (corpo) assalariado. A história do contrato sexual revela que a construção 

patriarcal da diferença entre masculinidade e feminilidade é a diferença política entre 

liberdade e a sujeição, e  que o domínio sexual é o principal meio pelo qual os homens 

afirmam a sua masculinidade.16 

Para a autora, a prostituição difere-se de outras relações de trabalho capitalistas, 

pois “o corpo da mulher e o acesso sexual a seu corpo são os objetos do contrato. Ter 

corpos à venda no mercado, enquanto corpos, é muito parecido com a escravidão”. 

                                                        
14 GUPTA, Ruchira. Sexo não é trabalho e nossos corpos não estão à venda.  In: 4º World Forum on Human Rights”, 

Nantes/França, 01 de julho de 2010. s/p. Traduzido por Maria da Silva. Disponível em: 
https://materialfeminista.milharal.org/files/2012/08/Sexo-N%C3%A3o-%C3%A9-Trabalho-e-Nossos-Corpos-
N%C3%A3o-Est%C3%A3o-%C3%A0-Venda-Ruchira-Gupta.pdf. Acesso em: 10 de out. de 2016. 

15 PATEMAN, Carole. O Contrato Sexual. Tradução: Marta Avancini. Rio de Janeiro: Paz e Terra: 1993, p. 292.  
16 PATEMAN, Carole. O Contrato Sexual, p. 303.  
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Carole ressalta que através do contrato de prostituição adquire-se o direito unilateral 

de utilizar-se diretamente do corpo de uma mulher, o que lhe parece inadequado. 17 

De tal modo, o Projeto de Lei “Gabriela Leite” recebe fortes críticas das feministas 

abolicionistas, pois estas acreditam que toda prostituição se reveste de violência contra 

a mulher, não sendo possível que haja um consentimento real por parte daquelas que 

se prostituem. Assim, para a corrente abolicionista, a regulamentação da prostituição 

através do projeto proposto pelo deputado Jean Wyllys “não significa respeitar as 

mulheres, mas facilitar a vida dos empresários da indústria sexual. Uma vez que 

desaparecerão também as barreiras éticas e morais que impedem a mulher de ser 

tratada como uma mercadoria”.18  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vê-se que há forte resistência pela regulamentação por parte de movimentos 

feministas, religiosos e políticos, como vislumbrado acima, o que levou as prostitutas a 

organizarem-se como uma classe de trabalhadoras, ainda que não regulamentadas, 

visando a garantia e defesa de seus direitos e fortalecimento de políticas públicas 

voltadas à atividade da prostituição, como as ligadas à saúde e ao trabalho formal.  

É evidente que houve avanços político-sociais quanto ao reconhecimento e 

desestigmatização da prática da prostituição voluntária, tendo, inclusive, passado a 

compor na Classificação Brasileira de Ocupações, com a denominação de ‘profissionais 

do sexo’, uma conquista, mesmo que não tenha assegurado direitos no âmbito jurídico, 

fomentou e abriu espaço para o debate, ampliando a visibilidade dessas profissionais 

para que possam pleitear por melhores condições de trabalho.  

Neste contexto de luta por direitos, é submetido à Câmara dos Deputados o 

projeto de lei Gabriela Leite, que busca a regulamentação da prostituição, fixando 

normas entre a prostituta e os terceiros da relação (como o cafetão e o cliente), a 

garantia de direitos trabalhistas e previdenciários às profissionais, além da mudança do 

Código Penal, quanto a redação ligada a prostituição. Em contraponto ao projeto, há a 

vertente abolicionista, que entende a prostituição como uma forma de mercantilização 

                                                        
17 PATEMAN, Carole. O Contrato Sexual, p. 299. 

18 MELLO, Andreia Skackauskas Vaz de. A construção da prostituta em sujeito político de direitos na luta contra 

a Aids, p. 19 
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do corpo da mulher, intrinsecamente ligada a exploração sexual e desta não se 

desvinculando.   

Assim, é notório que no Brasil se tem duas vertentes principais de discussão: a 

abolicionista e a regulamentarista. Ainda que ideologicamente as duas oponham-se, 

visto que a primeira vê distinção entre a prostituição forçada e a voluntária, e a segunda, 

defende que a regulamentação é necessária para que haja maior segurança e 

preservação de direitos sociais das prostitutas, é ponto de convergência entre as 

vertentes: a defesa por políticas públicas específicas para as prostitutas. 
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DEBATES FEMINISTAS PELO DIREITO AO NOME SOCIAL 
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Ana Claudia Delfini Capistrano de Oliveira20 

 

INTRODUÇÃO 

A luta das pessoas transexuais por seus direitos, não é algo tão novo como se 

pensa, essa luta por igualdade de gênero remonta do século passado. Tem como um 

marco simbólico inicial o feminismo. O feminismo foi e ainda é o pontapé inicial para 

grandes transformações na sociedade, e deve dialogar constantemente com o Direito. 

O transfeminismo é um movimento social, político e de gênero que teve como base o 

feminismo, uma vez que várias transfeministas faziam parte do movimento feminista, 

embora existam muitas divergências como a não-aceitação de mulheres trans nos 

grupos feministas sob a alegação de terem nascido com a identidade de gênero 

masculina e, por isso, usufruíram de vantagens e privilégios próprios do masculino.  Da 

mesma forma, os homens trans também eram acusados pelas feministas radicais de 

estarem abandonando a causa feminista em busca de privilégios que a sociedade 

oferecia àqueles de sexo masculino. 

O transfeminismo luta pela igualdade de gênero e para que as pessoas possam 

escolher sua própria identidade de gênero, e uma das condições essenciais para a 

definição desta identidade é a escolha de seu próprio nome. O nome é um padrão 

cultural, a maioria dos nomes ou são tidos como masculinos ou femininos, e uma pessoa 

transexual, ao resolver assumir a sua verdadeira identidade de gênero, não se sente 

mais confortável em usar o nome que está no registro civil.  

Eis que surge, em meio a tantas políticas públicas para o fim do preconceito, para 

com a população LGBTI21, o nome social. Este mecanismo jurídico surgiu para sanar uma 

                                                        
19  Acadêmico de Direito, cursando o 9º período, na instituição de ensino UNIVALI, campi Itajaí. Email: 

bsantos2@live.com. 
20 Doutora em Sociologia, professora dos cursos de Direito, RI e Mestrado em gestão de políticas públicas da UNIVALI, 

Itajai, anaclaudia.univali@gmail.com. 
21 LGBT é o acrônimo de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais, Transgêneros e Intersexo. 
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lacuna na legislação acerca do tema e como forma mais célere de uma pessoa trans ter 

dignidade perante a sociedade.  

Nem todos os estados possuem esse mecanismo assegurado, este serve para ser 

usado em órgãos públicos para o atendimento ao público, havendo ainda, alguns 

Estados que permitem que seus servidores usem o nome social para cadastro de senhas, 

documentos referentes ao trabalho, crachá, cartão ponto. Nas escolas e universidades, 

o nome social também vem sendo utilizado como forma de dar além da dignidade, um 

apoio ao aluno. O nome social veio para dar mais respeito para uma parcela da 

população tão carente de direitos, dignidade esta que consta na Constituição Federal 

Brasileira. 

Este artigo tem por objetivo apresentar alguns debates feministas sobre o direito 

ao nome social por meio da revisão de literatura sobre gênero, 

feminismo/transfeminismos e estudiosos/as do Direito que discutem o nome social. O 

artigo trabalha com a hipótese de que o direito ao nome social permite a revisão dos 

paradigmas sexistas presentes no universo jurídico. 

1 APROXIMAÇÕES TEÓRICAS ENTRE FEMINISMO22, GÊNERO E DIREITO 

Existe uma sólida tradição de perspectivas feministas e de gênero nos estudos da 

criminologia crítica, embora não sem certa resistência, desde os trabalhos de Baratta23, 

Olsen 24 , C. MacKinnon 25 , Ruiz 26 , responsável pela inserção de teorias feministas 

criminológicas capazes de problematizar a categoria mulher como não unívoca nos 

                                                        
22 Feminismo é aqui entendido como um movimento social, cultural e político que milita contra formas distintas de 

opressão e dominação feminina, e defende “a afirmação de que as relações entre homens e mulheres não são 
inscritas na natureza e portanto, são passiveis de transformação. ”(PEDRO, 2005, p.77) A primeira onda do 
movimento feminista data do final do séc. XIX e foi marcada pela reivindicação dos direitos civis e políticos das 
mulheres. O movimento de segunda onda é tributário das lutas do feminismo e do movimento de mulheres nas 
décadas de 1960 e 1970 em relação aos domínios público x privado, como “as lutas pelo direito ao corpo, ao prazer, 
e contra o patriarcado” (PEDRO, 2005, p. 03). A terceira onda surgiu no final do séc. XX e concentra-se nas análises 
da diversidade/subjetividade e das relações de gênero. Há quem defenda que vivamos a quarta onda de um 
feminismo global, trans ou pós-nacional, a partir das organizações e militâncias sem fronteiras, do ativismo digital 
nas mídias e redes sociais, e de eventos como a Marcha Mundial das Mulheres. (Matos, 2010).  

23 BARATTA, Alessandro. BARATTA, Alessandro. O paradigma de gênero: da questão criminal à questão humana. In: 
CAMPOS, Carmen Hein de. Criminologia e Feminismo. Porto Alegre: Sulina, 1999 

24 Olsen, Francis. The Family and the Market: a study of ideology and legal reform. In: Harvard Law Review, v.96, 
n.497,1983. 

25 MacKinnon, Catherine. Feminism, marxismo, method and the State: Toward feminist jurisprudence. In: Sings: 
Journal of women in culture and society.Vol III, 1983 

26 RUIZ, Alicia E. (org). Identidad femenina y discurso jurídico. BA: Biblos, 2000. 
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discursos legais, assim como iniciar a prática do estudo de pesquisas etnográficas e 

sociológicas sobre as múltiplas experiências das mulheres no campo jurídico, sobretudo 

nas questões relacionadas a violências. Entretanto, com exceção do campo da 

criminologia crítica, não se pode afirmar a existência de um diálogo feminista no campo 

do Direito ou uma tradição jurídica que incorpore a categoria “gênero” como categoria 

de análise jurídica, o que torna necessário a superação do lugar comum de estudos 

estigmatizantes e vitimadores que, quando não silenciam e inviabilizam, restringem as 

análises sobre as mulheres enquanto objetos sexuados ou na condição de vítimas.  

Quando falamos em campo do Direito queremos nos referir não apenas ao 

campo disciplinar, mas ao campo normativo e político das práticas/ saberes jurídicos e 

dos conflitos inerentes ao próprio campo, nas palavras do sociólogo Pierre Bourdieu27: 

A constituição do campo jurídico é um princípio de constituição da realidade. Entrar no 

jogo, conformar-se com o direito para resolver o conflito, é aceitar tacitamente a 

adopção de um modo de expressão e de discussão que implica a renúncia à violência 

física e às formas elementares da violência simbólica, como a injúria.  

Nestes termos, a literatura feminista sobre o Direito reconhece a existência de 

três paradigmas historicamente firmados neste campo: - o monopólio masculino 

expresso na ideia do homem como sujeito operador do Direito (o Direito é masculino); 

- a cultura patriarcal e sexista do Direito (o Direito é androcêntrico e misógino); - o déficit 

de gênero na produção social do Direito (o Direito tem gênero28).29 30 

Não poderia ser diferente uma vez que o Direito é fruto de um sistema 

sociocultural fundado no patriarcado31 . Se o Direito, como dizia o jurista-sociólogo 

                                                        
27 BOURDIEU, Pierre. “Sobre o poder simbólico” (cap. 1). “A força do direito. Elementos para uma sociologia do campo 

jurídico” (cap. 8). In: BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. P. 229. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1989 

28 Neste artigo, gênero é pensado a partir das definições de Joan Scott como uma categoria de análise histórica que 
permite o mapeamento das definições normativas e relacionais sobre o feminino sustentadas por e nas relações 
de poder. Scott (1990, p.14) entende gênero como categoria relacional “fundada sobre as diferenças percebidas 
entre os sexos” a ponto de caracterizar o gênero como um “primeiro modo de dar significado às relações de poder” 
que informa “o aspecto relacional das definições normativas da feminidade” 

29 SMART, Carol. Feminism and the Power of Law. London: Routledge, 1989 

Vieira, Tereza Rodrigues. Transexualidade. In: DIAS, M. B. (coord). Diversidade sexual e direito homoafetivo.P. 541. 
SP: Ed. Revista dos Tribunais, 2014. 

30 FACIO, Alda. Hacia outra teoria critica del derecho, In: FRIES, Lorena e FACIO, Alda. Género y derecho. Santiago: 
LOM Ediciones y La Morada, 2000 

31 O patriarcado é um sistema social que organiza a dominação/subjugação feminina estruturada em instituições que 
atravessam diferentes épocas, como aponta Sylvia Walby na obra Teorizando sobre o Patriarcado (1990). Nela, 
Walby define o patriarcado como um sistema social historicamente estruturado de acordo com valores e práticas 
subjugadoras do feminino. 
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Eugen Ehrlich32 é um fato social que contribui para a produção/reprodução da ordem 

social e se o centro da gravidade no qual o direito se desenvolve não está nem na 

legislação, nem na doutrina, nem na jurisprudência mas na sociedade, então, torna-se 

impossível isolar o Direito das interfaces feministas bem como das relações de gênero, 

sob pena de implodir o centro de gravidade do qual depende o desenvolvimento do 

próprio Direito. Ou como disse François Geny33 “se viver é mover-se e transformar-se, 

para o Direito é lutar em vista de uma perfeita e constante adaptação às exigências da 

vida social”. Nada mais atual do que as exigências feministas por um Direito igualitário 

e libertador nas e pelas relações de gênero.  

Na opinião de Alda Facio34 jurista e escritora feminista, todas as vertentes do 

feminismo, sejam elas liberais, socialistas ou pós-estruturalistas, lutam pela 

transformação da condição jurídica, social e política das mulheres, o que leva, 

necessariamente, a empreender esforços no sentido de desmantelar a lógica patriarcal 

do Direito expressa nos três paradigmas anteriormente citados. Para ela, tais vertentes 

integram uma Teoria Crítica do Direito35 que não se esgota na elaboração de leis que 

beneficiem as mulheres ou lhes possibilite garantias jurídicas, mas deve propor formas 

de superação das desigualdades e discriminações de gênero também sentidas por 

outros grupos sociais. Nas palavras de Facio36 

Recordemos que muchas leyes que se han promulgado para el supuesto mejoramiento 

de la condición jurídica de las mujeres, con el tiempo han producido otras 

discriminaciones hacia algunas o muchas de nosotras. Esto es así porque las leyes son 

más reflexivas que constitutivas de realidades sociales y generalmente siguen la huella 

de los lineamientos existentes del poder. Por ejemplo, (...) las mujeres pobres no pueden 

darse siquiera el lujo de cuestionarse si deben o no trabajar fuera de la casa, pero el 

moderno Derecho de Familia también ha descuidado el hecho de que para las mujeres 

de clase media y alta, el conflicto constante entre ser madre y trabajar fuera de la casa 

sigue frustrando la meta de todas las mujeres (o al menos de la gran mayoría) de 

                                                        
32 Ehrlich, Eugen. Fundamentos da sociologia do direito. Tradução de René Ernani Gertz. Brasília: Universidade de 

Brasília, 1986. 
33 Geny, F. Methode d’interpretation de sources em droit privé. apud FACHIN, L.Edson e Melina Girardi F. A proteção 

dos direitos humanos e a vedação à discriminação por orientação sexual. in: DIAS, M. B. (coord). Diversidade sexual 
e direito homoafetivo.P. 44. SP: Ed. Revista dos Tribunais, 2014. 

34 FACIO, Alda. Hacia outra teoria critica del derecho. P. 17-18. 
35 Outras autoras falam em ‘teoria feminista do direito’ como  Carol Smart, Frances Olsen, Katherine Barlett, Nancy 

Levit, assim como Catharine MacKinnon e Patrícia Smith preferem a expressão “jurisprudência  feminista”. 
(CAMPOS, Carmem Hei de.  disponível em 
http://www.apmj.pt/images/documentos/pdfteoriafeminista/Razao_e_Sensibilidade.pdf . Acesso 03/02/2017. 

36 FACIO, Alda. Hacia outra teoria critica del derecho. P. 17-18. 
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alcanzar la independencia económica. (...)Sin embargo, hasta ahora, la mayoría de los 

feminismos se ha concentrado en los aspectos menos amenazadores de la 

transformación del Derecho. (...) Aunque ha sido arduo lograr que las mujeres sean 

aceptadas en el mundo masculino del Derecho como abogadas, juezas o juristas, más 

difícil aun es que se entienda cómo el sexismo está en la base misma de casi todas las 

instituciones jurídicas. Esto porque es más fácil permitir la entrada de mujeres a las 

instituciones patriarcales que transformarlas. Por ejemplo, es más fácil permitir que 

algunas mujeres lleguen a ser juezas de las cortes supremas que cuestionar los principios 

jerárquicos que organizan el sistema de administración de justicia. La historia nos 

demuestra que es más fácil aplaudir a algunas ‘grandes’ mujeres, que cuestionar y 

confrontar la misoginia que penetra el Derecho. 

Na esteira deste pensamento, é mais fácil repetir o art. 5º da CF37 ou bradar pela 

neutralidade da lei do que enfrentar as inúmeras desigualdades e sexismos tanto no 

âmbito social quanto no jurídico, especialmente quando estas desigualdades referem-

se a outros sujeitos igualmente invisibilizados e estigmatizados na cultura sociojurídico 

brasileira – as populações trans e LGBTI38, formadas por uma diversidade de sujeitos 

cujas vivências desafiam o padrão binário “homem/mulher” da tradição ocidental 

judaico-cristã e, consequentemente, do pensamento jurídico ocidental.  

A partir de um olhar de gênero desconstrucionista, o sujeito “mulher” do 

feminismo tornou-se plural, sem identidades fixas num corpo biológico ou numa 

natureza universal, um olhar que desloca a ênfase de um corpo biológico para um corpo 

socialmente produzido no qual não existe, como lembra Campos (2000), “a ‘mulher 

vítima’, a ‘mulher criminosa’, tampouco o homem delinquente ou o criminoso” e nem 

tampouco, apenas o homem ou a mulher. A mesma observação é feita por Salete Maria 

da Silva:39  

A categoria “gênero”, conforme o contributo teórico da historiadora Joan Scott, é uma 

categoria analítica capaz de possibilitar a compreensão de que “as distinções baseadas 

no sexo” em um caráter fundamentalmente social (e não exclusiva e/ou  meramente 

biológica) e que surgem das relações construídas (assimetricamente, na maioria das 

vezes) entre homens e mulheres (ou entre homens/homens ou mulheres/mulheres) e 

                                                        
37 Artigo 5º “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição.” Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 
fevereiro/2017. 

38 Lésbicas- Gays- Bissexuais- Travestis, transexuais e transgêneros – Intersexo. 
39 SILVA. Maria Salete. O direito na perspectiva feminista: pensando o ensino e a pratica jurídica a partir do desafio 

da transversalização de gênero no direito. XXI ERED/ERAJU. 
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vão se legitimando e se reproduzindo através de certos espaços e mecanismos, dentre 

os quais emergem as instituições de ensino e seus conceitos normativos. 

É justamente nestes espaços, mecanismos e conceitos normativos que o Direito 

atua no sentido de fixar e legitimar as diferenças e relações de gênero, pois o Direito é 

um sistema discursivo (no sentido foucaultiano40) que não apenas produz mas reproduz 

tais relações. Nisso reside a riqueza do mundo jurídico, das possibilidades de recriação 

e ressignificação dos significados de gênero. Que o digam as recentes mudanças legais 

e jurisprudenciais referentes à população trans que desafiam as críticas feministas aqui 

citadas, tanto em seu caráter patriarcal, sexista e misógino, quanto no reconhecimento 

das questões de gênero na conquista e efetivação de direitos a grupos anteriormente 

invisíveis e marginais no campo jurídico-social. É o que trata o item a seguir.  

2 TRANSFEMINISMO E O USO DO NOME SOCIAL  

Na obra Corpos que importam: sobre os limites materiais e discursivos do sexo 

(1993) a filósofa Judith Butler 41  entende gênero como estilização do corpo, “um 

conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida a 

qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe 

natural de ser...” Butler desenvolve o conceito de performatividade para afirmar que o 

gênero “não é um ato singular, porque sempre é a reiteração de uma norma ou um 

conjunto de normas” que permite que se “oculte ou dissimule as convenções de que é 

uma repetição”, e esta repetição, por sua vez, “é a um só tempo reencenação e nova 

experiência de um conjunto de significados já estabelecidos socialmente, e também é a 

forma mundana e ritualizada de sua legitimação”42. É neste sentido que a utilização da 

categoria trans tem se reconhecido como um desdobramento das relações estilizadas e 

performáticas quanto ao gênero pela desconstrução da lógica binária de dois corpos – 

masculino e feminino.  

                                                        
40  Para Foucault(1996,p.9), o discurso não é apenas linguagem ou texto, mas um conjunto de enunciados que 

comporta uma gama de procedimentos que constituem-se em procedimentos de exclusão, como a interdição. 
Como mostra Facio (p.32), em Foucault “se analiza el ‘microdiscurso’ del Derecho, se analizan lingüísticamente 
todos los eventos que constituyen Derecho -hacer un testamento, dar un testimonio, hacer un contrato, pedir un 
divorcio”.  

41 Butler, Judith. Corpos que importam: sobre os limites materiais e discursivos do sexo (1993) P. 59. New York: 
Routlegde. 

42 Butler, Judith. Corpos que importam: sobre os limites materiais e discursivos do sexo (1993). P. 200.. 
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As lutas jurídicas e sociais das pessoas transexuais e transgêneros43 não são 

recentes. Desde a segunda metade do século XX, durante o movimento feminista de 

segunda onda marcado pela luta das mulheres por seus direitos, está em andamento o 

movimento pelo transfeminismo com base na crença de que cada indivíduo tem o 

direito de definir sua própria identidade de gênero e orientação sexual, conforme 

mostra Coacci44: 

O termo transfeminismo ganhou visibilidade nos países de língua espanhola e 

portuguesa inicialmente a partir de Kim Perez Fígares, com seu texto de 2004 “¿Mujer 

o Trans? La inserción de las transexuales en el movimiento feminista20”, e após com a 

filósofa e ativista queer Beatriz Preciado que em 2009 publicou o texto “Transfeminismo 

y Micropolíticas del género en la era farmacopornografica”. Mas é a partir do final 

daquele ano, por meio do manifesto da Rede PutaBolloNegraTransFeminista produzido 

na Jornadas Feministas Estatais do Estado Espanhol, ocorrida em Granada, que o termo 

ganha maior notoriedade, sendo possível encontrar cópias desse manifesto em diversas 

páginas da internet e em diversas línguas, inclusive o português. 

De acordo com o Manifesto Transfeminista, de Emi Koyama45, o transfeminismo 

defende a liberdade de orientação sexual 46  e o direito ao exercício saudável da 

identidade de genêro47 na qual nenhuma pessoa pode ser coagida a tomar quaisquer 

decisões sobre sua vida sexual e/ou afetiva. Tamayra Pauline e Edilson Souza 48 

explanam sobre a dificuldade na distinção da transexualidade e homossexualidade: 

Apesar da transexualidade ser um assunto estudado por diversas áreas, tais como o 

direito, a antropologia, a sociologia, a psicologia e ciências médicas, os transexuais ainda 

são alvo de preconceito e vistos como algo animalesco, anormal, e até mesmo 

“patológico”. (...)enquanto o transexual está em desconformidade com o gênero que 

lhe foi imposto ao nascer, o homossexual está em conformidade com a sua identidade. 

                                                        
43Para Garcia (2009,p.194), o termo transgênero refere-se “a todas as pessoas que questionam, com sua própria 

existência, a validade do esquema dicotômico sexo/gênero, sejam elas partidárias ou não da cirurgia de 

redesignação sexual.” 
44  COACCI, Tiago. Encontrando o transfeminismo brasileiro: um mapeamento preliminar de uma corrente em 

ascensão.P.151. História do Agora, a revista de história do tempo presente. 
45 Emi Koyama  Manifesto Transfeminista. P.2. Sem data 
46Segundo os princípios de Yogyakarta orientação sexual é uma referência à capacidade de cada pessoa de ter uma 

profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais 
de um gênero, assim como ter relações intimas e sexuais com essas pessoas. Princípios de Yogyakarta. Disponível 
em http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/principios_de_yogyakarta.pdf. Acessado em 02 fev. 2017. 

47Segundo estes mesmos princípios, identidade de gênero é a experiência interna e individual do gênero de cada 
pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo (que 
pode envolver, por livre escolha, mudanças físicas) e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de 
falar e maneirismo. Princípios de Yogyakarta. Disponível em 
http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/gays/principios_de_yogyakarta.pdf. Acessado em 02 fev. 2017. 

48  HENKEL, Tamayra Pauline de Oliveira, SOUZA, Edilson. OS TRÊS TEMPOS LÓGICOS DA CONSTITUIÇÃO DA 
TRANSEXUALIDADE. 2015. 
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Para Lacan (1971) a transexualidade está ligada ao simbólico, é este que inscreve as 

diferenças sexuais no sujeito (ser homem ou mulher). Quando o transexual inicia o 

processo de redesignação sexual, não o faz para abandonar seu corpo, mas para 

reescrever sobre aquilo que este corpo significa (Lição de 8 de dezembro de 1971). É 

sabido que cada sujeito compreenderá o que é ser homem ou mulher dentro da sua 

singularidade. 

No entanto, mais difícil do que distinguir os termos é a aceitação social e jurídica 

de uma cidadania de gênero. Como nos lembra Campos49:  

as significativas conquistas sociais e jurídicas de gays e lésbicas, por exemplo, desafiam 

os rígidos limites do gênero. Dito de outra forma, o reconhecimento, por exemplo, da 

união estável de homossexuais (ou matrimônio) traz inúmeras consequências jurídicas 

e práticas (possibilidade de adoção, herança, vínculo previdenciário, etc.). Esse 

reconhecimento rompe com a noção de gênero no direito, que opera a partir do 

dualismo masculino e feminino e de identidades fixas, produzindo significativa mudança 

na noção de cidadania.  

São tais desafios que revigoram os limites de gênero no campo jurídico, as 

populações trans reivindicam modos de ser homem e mulher, ou modos de não ser 

homem e mulher e quantas formas que se queira ser, que não cabem no atual sistema 

jurídico. O transfeminismo vem para confrontar as instituições políticas e sociais que 

inibem ou condicionam as escolhas pessoais, começando pelo uso do nome social.   

Neste sentido, é possível colocar a hipótese que o direito ao nome social permite 

a revisão dos paradigmas sexistas presentes no universo jurídico. O nome social é uma 

tentativa jurídica de adequar o prenome e o sexo de um indivíduo que não se reconhece 

em seu corpo biológico, ele foi criado para suprir o déficit de gênero apontado no início 

deste artigo, especificamente o déficit de gênero para as populações trans serem 

tratadas dignamente em repartições públicas. O Decreto n.8.727 de 28 de abril de 2016 

dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de 

pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, 

autárquica e fundacional. Desde 2009 há uma Portaria do Ministério da Saúde (1.820, 

de 13.08.2009) que estabelece o direito da pessoa registrar o nome social 

independentemente do nome registrado civilmente. Em 2011, foi a vez do Ministério da 

Educação pela Portaria 1.212 de 18.11.2011, estabelecer a escolha de tratamento 

                                                        
49 CAMPOS, Carmem Hein de. Razão e Sensibilidade: Teoria Feminista do Direito e Lei Maria da Penha. Disponível 

em <http://www.apmj.pt/images/documentos/pdfteoriafeminista/Razao_e_Sensibilidade.pdf >. Acesso em 17 
fev. 2017 
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nominal nos órgãos públicos e do Conselho Federal de Psicologia e de Serviço Social 

autorizarem o uso do nome social na carteira de identidade profissional.  

Em outras palavras, o nome social já está em vigor há muito tempo, embora 

alguns estados não o tenham ou não o reconheçam. Alguns Estados50 foram pioneiros 

em dar esse tratamento humanizado para as pessoas trans, criando a carteira do nome 

social para que nas repartições públicas ela possa ser chamada e tratada com a devida 

dignidade. A Secretaria de Educação do Estado do Pará foi pioneira em tratar desse tema 

pela portaria nº 16/2008-GS, dando direito aos transsexuais e as travesti de registrarem 

o nome social como prenome no ato da matrícula. Posteriormente, o Estado do Pará 

editou o Decreto nº 1.675 de 21 de maio de 2009, o qual dispõe que a Administração 

Pública direta e indireta, nos atendimentos de transsexuais e transgêneros, deverá ser 

respeitado o nome social, independente de registro civil e, em 2013, editou o Decreto 

nº 726 de 29 de abril de 2013 que instituiu que o documento de identificação seria 

emitido pela Policia Civil do Estado fazendo parte de uma rede de políticas públicas pelo 

Programa Estadual “Pará sem Homofobia”.  

Além do nome social, e como fruto do movimento feminista, existem várias 

políticas públicas que preveem o enfrentamento do racismo, sexismo e lesbofobia como 

o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres que em seu capítulo 9 reitera a 

resistência “à ideologia patriarcal e heteronormativa, ou seja, a hierarquização dos 

papéis sexuais de mulheres e homens e a não aceitação de outras expressões sexuais 

que não seja a heterossexual, impactam por toda vida das mulheres lésbicas, bissexuais 

e transexuais” e os programas federais Brasil sem Homofobia, Programa de Combate à 

violência e à Discriminação contra GLBT e da Promoção da Cidadania Homossexual. 

O projeto de lei 5002/2013 51 , também conhecido como Lei João W. Nery, 

proposta pelo Deputado Federal do Rio de Janeiro Jean Wyllys e pela Deputada Federal 

                                                        
50 No Estado de São Paulo, o decreto 55.588/2010 dá aos transexuais o direito ao tratamento nominal aos órgãos 

públicos da Administração direta e indireta e o decreto 51.180 que autoriza o uso do nome social em formulários, 
prontuários médicos e outros requerimentos. (VIEIRA, p.552/552 in DIAS,2014) O Estado do Rio Grande do Sul 
publicou o Decreto nº 49.122 em 17 de maio de 2012 que instituiu a Carteira de nome social para travestis e 
transsexuais, que servem para tratamento pessoal em qualquer parte da administração pública estadual. Outros 
Estados como Rio de Janeiro, Piauí, Mato Grosso do Sul também publicaram algumas normas e decretos para o 
tratamento, mas somente para alguns órgãos públicos. 

51  Disponivel em 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1059446&filename=PL+5002/2013.
>. Acessado em 02 fev. 2017. 
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de Brasília Érika Kokay, traz uma nova redação ao decreto com o intuito de humanizar a 

lei e demonstrar que o Estado acompanha as mudanças sociais. O projeto de lei ainda 

visa a modificação do artigo 58 da lei 6015 de 1973 (lei de registros públicos), que diz: 

“o prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por apelidos 

públicos notórios” pela nova redação:  

Art. 58º. O prenome será definitivo, exceto nos casos de discordância com a identidade 

de gênero auto-percebida, para os quais se aplicará a lei de identidade de gênero. 

Admite-se também a substituição do prenome por apelidos públicos notórios. 

Apesar destes avanços, ainda há uma lacuna de gênero materializada pela inércia 

do judiciário quanto ao tema, que deve ser preenchida não por uma lei isolada (nome 

social) mas por um entendimento das identidades de gênero. É neste sentido que situa-

se o PL João Nery, a despeito de tratar do nome social, ela não o faz isoladamente dos 

contextos de gênero nem como uma benesse do Estado. Neste PL, p direito ao 

reconhecimento da identidade de gênero pelas pessoas transexuais não depende da 

autorização de laudos médicos ou psicológicos, nem mesmo de cirurgias de 

redesignação de sexo ou hormonioterapias. Para Wyllys e Kokay52 , 

 

O imbróglio jurídico sobre as identidades “legal” e “social” das pessoas travestis, 

transexuais e transgêneros provoca situações absurdas que mostram o tamanho do furo 

que ainda existe na legislação brasileira. Graças a ele, há pessoas que vivem sua vida 

real com um nome — o nome delas, pelo qual são conhecidas e se sentem chamadas, 

aquele que usam na interação social cotidiana —, mas que carregam consigo um 

instrumento de identificação legal, uma carteira de identidade, que diz outro nome. E 

esse nome aparece também na carteira de motorista, na conta de luz, no diploma da 

escola ou da universidade, na lista de eleitores, no contrato de aluguel, no cartão de 

crédito, no prontuário médico. Um nome que evidentemente é de outro, daquele “ser 

imaginário” que habita nos papeis, mas que ninguém conhece no mundo real. 

Raros são os casos de autorização judicial pelo nome social sem as cirurgias de 

redesignação sexual, o que é fartamente suprido pela prática jurisprudencial que renova 

o Direito.53 

As palavras visibilidade e invisibilidade são bastante significativas para a 

                                                        
52  WYLLYS, Jean. KOKAY, Érika. Projeto de Lei 5002/2013, justificativa. Disponível em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1059446&filename=PL+5002/2013 
>. Acesso em 05 fev. 2017 

53 Vieira, Tereza Rodrigues. Transexualidade. In: DIAS, M. B. (coord). Diversidade sexual e direito homoafetivo. P. 553. 
SP: Ed. Revista dos Tribunais, 2014. 
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comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Pertencer a esta “sopa 

de letras” que representa a comunidade sexo-diversa (ou a comunidade dos 

“invertidos”) é transitar, ao longo da vida, entre a invisibilidade e a visibilidade. Se para 

lésbicas e gays, serem visíveis implica em se assumirem publicamente, para as pessoas 

transexuais, travestis, transgêneros e intersexuais, a visibilidade é compulsória a certa 

altura de sua vida; isso porque, ao contrário da orientação sexual, que pode ser ocultada 

pela mentira, pela omissão ou pelo armário, a identidade de gênero é experimentada, 

pelas pessoas trans, como um estigma que não se pode ocultar, como a cor da pele para 

os negros e negras.  Travestis, transexuais, transgêneros e intersexuais não têm como 

se esconder em armários a partir de certa idade. Por isso, na maioria dos casos, mulheres 

e homens trans são expulsos de casa, da escola, da família, do bairro, até da cidade. A 

visibilidade é obrigatória para aquele cuja identidade sexual está inscrita no corpo como 

um estigma que não se pode ocultar sob qualquer disfarce. E o preconceito e a violência 

que sofrem é muito maior. Porém, de todas as invisibilidades a que eles e elas parecem 

condenados, a invisibilidade legal parece ser o ponto de partida.54   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os movimentos feminista e transfeminista têm buscado consolidar o campo dos 

direitos sexuais, reprodutivos e das relações de gênero de modo a reiventar práticas 

sociais e jurídicas com vistas à igualdade de gênero. O nome social é um claro exemplo. 

A hipótese deste artigo foi discutir se o direito ao nome social permite a revisão 

dos paradigmas sexistas presentes no universo jurídico, e observou-se afirmativamente 

esta revisão. Ainda é muito cedo para dizer que a lei do nome social assegura a igualdade 

de gênero, mas é um passo muito importante na afirmação identitária e na consolidação 

de direitos às populações trans. 

Com a aplicação do nome social pelas instituições públicas e universidades, 

chama-se a atenção para a crítica da cultura patriarcal na sociedade e no campo jurídico, 

assim como para o tratamento da população trans em função de sua dignidade 

individual e do respeito que comumente esta população não recebia nos órgãos 

                                                        
54  WYLLYS, Jean. KOKAY, Érika. Projeto de Lei 5002/2013, justificativa. Disponível em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1059446&filename=PL+5002/2013 
>. Acesso em 05/02/2017. 
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públicos, além dos constrangimentos por terem uma identidade de gênero não 

condizente com seu nome no registro civil.  

Mediante este estudo e na esperança de que o Direito continue a trilhar as 

sendas do gênero, reafirmam-se as palavras de Santo Agostinho: “A esperança tem duas 

filhas lindas, a indignação e a coragem; a indignação nos ensina a não aceitar as coisas 

como estão; a coragem, a mudá-las.” 
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O ASSÉDIO SEXUAL EM ESPAÇOS PÚBLICOS: A VIOLÊNCIA NO COTIDIANO 

DA MULHER CONTEMPORÂNEA55 

 

Elisabeth Carolina56 

Raphaela da Silva França de Carvalho57 

 

INTRODUÇÃO 

O assédio e a violência sexual contra a mulher não são elementos isolados. As 

relações entre as formas de assédio os tornam, ao mesmo tempo, semelhantes e 

distintos, pois ambos se caracterizam pela humilhação e a violência é resultado de uma 

relação de “poder” exercida pelo homem em relação à mulher. 

Com base na metodologia de pesquisa bibliográfica exploratória busca-se, além 

do conhecimento quanto aos diretos conferidos às mulheres, as vias para que esses 

direitos sejam postos em prática, iniciando pelo fim da propagação da cultura patriarcal 

e do machismo, passando pelos estereótipos e pelas diversas classificações do assédio, 

até que uma solução possa ser encontrada nas políticas públicas de combate à violência 

de gênero. 

Os assédios, sem eles morais, verbais, físicos ou psicológicos recaem, mesmo que 

de modo diferenciado, sobre homens e mulheres, enquanto que o assédio sexual recai 

majoritariamente sobre as mulheres e, claramente, este encontra suas raízes no 

                                                        
55 Artigo orientado pela Professora Mestra Luciana Rocha Leme. Mestra em Direito pela Universidade de Santa Cruz 

do Sul (UNISC). Graduada em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC). Professora das 
disciplinas de Direitos Humanos e Direito Constitucional na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Integrante do 
Grupo de Pesquisa em Direitos e Políticas Públicas de Crianças, Adolescentes e Jovens (GRUPECA) da UNISC, do 
Núcleo de Estudos em Estado, Política e Direito (NUPED) e do Grupo de pesquisa Direito da Criança e do 
Adolescente e Políticas Públicas, ambos da UNESC. Coordenadora do grupo de Estudos Direitos Humanos e 
Cidadania do Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI. Contato: luciana.rocha.leme@gmail.com. 

56 Acadêmica do 5º período do Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Integrante do Grupo de 
Estudos “Direitos Humanos e Cidadania” do Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da UNIVALI. Contato: 
golmsn@gmail.com. 

57 Acadêmica do 6º período do Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Integrante do Grupo de 
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patriarcado, ao contrário dos demais.58 

O machismo, outro derivado do patriarcalismo, amedronta as meninas e afeta o 

seu desenvolvimento, pois desde sempre, elas aprendem a recear a “rua” e recebem 

orientações acerca de como devem se “comportar”, pois acredita-se que assim elas não 

se tornarão alvos de assédio sexual nos espaços públicos, onde sofrem constante 

humilhação e correm o risco de sofrer uma violência sexual mais grave, como o 

estupro.59 

Devido ao alastramento da cultura patriarcal, o homem cria um sentimento de 

posse sobre a mulher, que se torna tão inferior em suas relações sociais, a ponto de ser 

tratada como um objeto destinado à realização dos prazeres sexuais dos seus 

“superiores”, quando da vontade deles, enaltecendo o mito da inferioridade da mulher 

que, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, não era considerada um sujeito 

de direitos.60 

Por essas razões, e por ainda existirem conceitos do que é certo e do que é errado 

em matéria do que as mulheres podem ou devem fazer com relação a sua postura, 

aparência, comportamento e etc., é que o número de pesquisas destinadas a questionar 

e criticar essa desigualdade entre gêneros, têm aumentado. 

Neste estudo, foram utilizados os dados da pesquisa intitulada “Menina pode 

tudo”, realizada no ano de 2015 pela Énois I Inteligência Jovem em parceria com o 

Instituto Vladimir Herzog e o Instituto Patrícia Galvão, como fonte de pesquisa, para 

demonstrar quanto o machismo e a violência de gênero podem afetar o cotidiano da 

mulher contemporânea. Com o perfil traçado pela pesquisa, percebe-se que a grande 

maioria das entrevistadas era de cor branca, com idade entre 21 e 24 anos, sem filhos, 

criadas por pai e mãe, concomitantemente, e com nível de escolaridade superior 

                                                        
58 SOUZA, Terezinha Martins dos Santos. Assédio moral e assédio sexual: interfaces. Interfacehs, São Paulo, v. 3, n. 3, 

p.1-11, dez. 2008. Disponível em: <http://www.revistas.sp.senac.br/index.php/ITF/ article/viewFile/126/143>. 
Acesso em: 21 set. 2016. 

59 Menina pode tudo: o machismo e a violência contra a mulher afetam a vida das jovens das classes C, D e E? In: 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL CULTURA DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, 1., 2015, São Paulo. Anais 
eletrônicos. São Paulo: ÉNOIS INTELIGENCIA JOVEM, 2015. p. 28 Disponível em: 
<http://www.revistaforum.com.br/questaodegenero/2015/06/03/refens-medo-garotas-que-temem-homens/>. 
Acesso em: 15 set. 2016. 

60 SOUZA, Terezinha Martins dos Santos. Assédio moral e assédio sexual: interfaces. p.1-11. 
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incompleto.61 Relacionando o perfil das entrevistadas com os resultados da pesquisa, 

comprova-se quão ínfimos são os estereótipos criados pela sociedade na caracterização 

das vítimas de assédio sexual ou estupro. 

Após a contextualização histórica e a desconstrução dos paradigmas atuais que 

envolvem o perfil já estereotipado das vítimas de assédio sexual em espaços públicos, o 

estudo está organizado de maneira a conceituar as diversas formas de assédio (verbais, 

físicos, psicológicos, morais e sexuais) e, consequentemente, revelar como elas 

ocorrem. Com isso, pretende-se solucionar o problema da pesquisa, qual seja o 

problema culturalmente enraizado desta já mencionada estereotipação. 

É necessário trabalhar todos os dias a ideia de que homens e mulheres são iguais 

em direitos e deveres e para o alcance deste objetivo central, a seção 4 conclui o estudo, 

apresentando duas ferramentas importantes na luta pela igualdade de direitos entre 

gêneros: o feminismo e as políticas públicas de combate à violência contra a mulher. 

1 A CULTURA PATRIARCAL E SUA INFLUÊNCIA NO COTIDIANO DAS MULHERES DO 

SÉCULO XXI 

A cultura patriarcal, ou o “patriarcalismo”, é a base de todas as sociedades 

contemporâneas. Sua característica principal é a autoridade designada ao homem sobre 

sua mulher e seus filhos, no ambiente familiar. Ocorre que esta cultura acabou por 

estender-se a outras áreas de organização e estruturação da sociedade contemporânea, 

sendo ela caracterizada, principalmente, pela violência e pela dominação, ambas 

derivadas do poder exercido pelo patriarca em seu papel de pater familias - como era 

chamado o “pai de família” na Roma Antiga.62 

Cabe ressaltar que o patriarcado não é designado especificamente ao pai de 

família – como era antigamente – mas caracteriza-se pelo poder dos homens, de uma 

maneira geral, sobre as mulheres. Este modelo de sociedade patriarcal, além de servir 

de apoio para o surgimento de uma outra cultura, denominada “cultura machista”, foi 

criado com um único objetivo: a “organização social”, que segue uma linha de 

                                                        
61 Pesquisa sobre preconceito e discriminação. 2007. Disponível em: <http://www.nomegratis.com/ pesquisa-sobre-

preconceito-e-discriminao.html>. Acesso em: 23 set. 2016. 
62  BARRETO, Maria do Perpétuo Socorro Leite. PATRIARCALISMO E O FEMINISMO: Uma retrospectiva histórica. 

Paraíba: Revista Ártemis, v. 1, dez. 2004. Disponível em: 
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pensamento favorável ao fato de que os homens são superiores às mulheres, da mesma 

forma que os indivíduos mais velhos são superiores aos indivíduos mais jovens.63 

A partir de então, a ideia da supremacia ditada pelo patriarcado criou a imagem 

de que as atividades exercidas pelo homem têm muito mais valor do que as atividades 

desempenhadas pela mulher, ainda que elas consistam no mesmo ofício, reforçando 

assim, a ideia de que o homem deve possuir o “controle” sobre a mulher e sua liberdade, 

assumindo um papel de vantagem sobre ela, não somente no âmbito familiar, mas 

também social, política e economicamente.64 

Apesar de não haver um registro histórico que possa delimitar o momento do 

surgimento do patriarcalismo, o movimento feminista, por sua vez, teve seu início na 

Revolução Francesa, século XVIII, e trouxe com ele, transformações em diversas áreas 

onde o patriarcalismo era considerado, até então, soberano. Com o nascimento da 

cultura feminista, vieram outros movimentos criados com o mesmo propósito de afetar 

as áreas que até então eram predominantemente masculinas, incluindo os movimentos 

acerca da discriminação e do abuso sexual contra a mulher, anos mais tarde. E todas 

essas mudanças contribuíram consideravelmente para o início de um declínio dos meios 

tradicionais da família patriarcal, considerada a base fundamental das relações 

familiares. Porém, essa superioridade, como pode ser interpretada a ideia de que o 

homem deve exercer o papel de “chefe” de família, vem sendo sustentada por séculos.65 

Deste modo, por muito tempo, a mulher esteve enquadrada em uma realidade 

onde o homem era superior a ela e necessário para a sua sobrevivência. Toda a relação 

histórica existente entre homens e mulheres está relacionada a discriminação e com o 

foco na inferioridade da mulher, na sua insignificância e nos modos pelos quais ela deve 

se submeter ao homem.  

No Brasil Imperial, as mulheres começaram a exercer efetivamente os seus 
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papeis dentro da sociedade daquela época, através de reivindicações que lhes 

asseguraram o direito ao trabalho, à educação e à participação política, áreas que, 

anteriormente, eram inteiramente controladas pelos homens.66 

Em um passado não tão distante, que tinha seus valores pautados pelo patriarcado, a 

mulher era educada para desempenhar apenas três funções básicas, ser esposa, dona 

de casa e mãe. Sendo relegada ao ambiente privado, servindo ao homem em todos os 

seus desejos (NYE, 1995). A família patriarcal vê a mulher como mero instrumento de 

procriação da força de trabalho, submissa ao poder do homem. Essa relação de poder 

em que a mulher era propriedade do homem perdurou nas sociedades ocidentais 

civilizadas até a segunda metade do século XX.67 

Mas ainda no início do século XX, as mulheres começaram não só a participar da 

política, como também a se destacar - e não somente na política, mas em outras áreas, 

incluindo a trabalhista -, embora ainda fossem discriminadas em razão do gênero. 

Devido a essa discriminação, a carga horária da mulher era superior a do homem e a 

falta de direitos como férias remuneradas e segurança no trabalho eram 

predominantes, resistindo às tentativas de reivindicação de direitos, pois as leis jamais 

abrangiam os interesses das mulheres, uma vez que suas opiniões não eram levadas em 

consideração. Algumas dessas leis, proibiam as mulheres de participarem do comércio 

sem a autorização de seus maridos, para eles, empregá-las era uma questão estrita à 

necessidade, então, se não houvesse a necessidade de complementar a renda do casal, 

ela ficaria limitada a cuidar da casa.68 

Para reafirmar a conquista das mulheres no que tange à política governamental 

daquela época, destaca-se sumariamente, o voto feminino como sendo outra conquista 

que só foi alcançada por meio de reivindicações feministas, vindo a ser reconhecido pelo 

Código Eleitoral de 1932.69 

E somente nos anos 70, as mulheres organizaram-se novamente para reivindicar 

seus direitos políticos, criando um novo movimento feminista, sendo ele não somente 

de cunho político, mas também em sentido econômico e religioso. Em 1975, a 

Organização das Nações Unidas, com o objetivo de acabar com a desigualdade entre os 
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sexos, criou o Dia Internacional da Mulher, gravando na história, um outro símbolo de 

conquista para todas as mulheres.70 

 [...] de uma forma literal, os homens governam o mundo. Isso fazia sentido há mil anos. 

Os seres humanos viviam num mundo onde a força física era o atributo mais importante 

para a sobrevivência; quanto mais forte a pessoa, mais chances ela tinha de liderar [...] 

Hoje, vivemos num mundo completamente diferente. A pessoa mais qualificada para 

liderar não é a pessoa fisicamente mais forte. É a mais inteligente, a mais culta, a mais 

criativa, a mais inovadora [...] Nós evoluímos. Mas nossas ideias de gênero ainda deixam 

a desejar.71 

Com isso, chegamos ao chamado “patriarcado moderno” de Rousseau, que, 

apesar de haver sido alterado em sua totalidade, ainda mantém aquela ideia inicial do 

pensamento tradicional - onde o poder familiar exercido pelo homem mais velho era 

fundamental -, mas agora afetado pelas mudanças e pelas liberdades que vêm sendo 

conquistadas pelas mulheres, em sua busca pela igualdade social, política e econômica 

entre os sexos, fazendo com que esse poder patriarcal se resuma ao entendimento de 

que ainda existe o direito do homem sobre a mulher, porém, saindo da ideia total do 

patriarcalismo e mantendo-se apenas na ideia da dominação masculina.72 

Dentro de todo esse processo de valorização da mulher, o alcance de maior 

impacto foi a inserção no mercado de trabalho, a partir desta conquista, as mulheres 

passaram a participar do orçamento doméstico e o homem deixou de ser o único ser 

capaz de sustentar a família. Assim, outras mudanças significativas ocorreram, além da 

independência da mulher, pois no contexto histórico, era esta dependência econômica 

e financeira que fazia as mulheres submeterem-se aos mandamentos dos seus maridos, 

outra característica típica do sistema da sociedade patriarcal.73 

[...] mesmo com os direitos sociais conquistados e garantidos por lei, a mulher 

atualmente vive uma opressão velada, esta continua a estar em disparidade com o 

homem. A mulher se depara com diversos obstáculos na sociedade, ainda se ver vivendo 

uma contradição, por um lado, ela tem uma herança histórica que a limitou a ser mãe, 
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esposa e submissa ao homem, mas tem a possibilidade de escolher seu futuro e se fazer 

sujeito de sua própria história.74 

Hoje, as mulheres, em sua grande maioria, possuem um emprego e diversos 

outros benefícios, como a licença maternidade, o que as leva a pensar em outros meios 

de superação que possam igualar as relações de desigualdade que ainda persistem entre 

os gêneros.75 

O que se almeja é que homens e mulheres tenham igualdade de condições em todas as 

esferas da vida pública e privada, para que vivam em harmonia. Que as lutas sejam 

travadas conjuntamente por homens e mulheres em busca de uma sociedade mais justa 

e vida digna a todos os cidadãos, independentemente de ser do sexo feminino ou 

masculino.76 

Toda essa luta das mulheres pela igualdade de gênero não visa a construção de 

uma “sociedade de mulheres”, mas de uma sociedade igualitária, em direitos e deveres. 

Mas apesar das mudanças que ocorreram com o passar dos anos, a cultura patriarcal 

continua sendo difundida na sociedade contemporânea e contribuindo de forma 

indireta com as formas de violência contra a mulher, incluindo o assédio sexual nos 

espaços públicos, além de servir como justificativa para a naturalização dos atos dessa 

natureza, através da culpabilização da vítima. 

2 A ORIGEM DOS ESTEREÓTIPOS CRIADOS PELA SOCIEDADE NA CULPABILIZAÇÃO DA 

MULHER VÍTIMA DE ASSÉDIO EM ESPAÇOS PÚBLICOS 

De acordo com ADICHIE77: “Se repetimos uma coisa várias vezes, ela se torna 

normal. Se vemos uma coisa com frequência, ela se torna normal.” Ou seja, a cultura 

não pode ser utilizada como fundamento para a culpabilização da mulher que sofre esse 

tipo de violência, qual seja o assédio sexual. Ainda de acordo com a autora, as pessoas 

costumam relacionar o fato de a mulher ser subordinada ao homem, à nossa cultura. 

Mas é necessário compreender que a cultura é mutável e está sempre em 

transformação, junto com a própria sociedade. 

A violência de gênero é um mero produto das relações desiguais existentes entre 
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os homens e as mulheres e vêm sendo perpetrada até os dias atuais, devido a esse 

pensamento internalizado do patriarcalismo78, enquanto os estereótipos são criados 

pela própria sociedade com o intuito de definir e delimitar as vítimas, atribuindo a elas 

a culpa por terem sido assediadas. Essa definição, preconcebida e estabelecida sem 

qualquer fundamento senão o senso comum, costuma recair não apenas sobre os 

indivíduos, de forma isolada, mas sobre um grupo de uma determinada sociedade, in 

casu, os indivíduos do sexo feminino.79 

A questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo. É 
importante que comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente. Um 
mundo mais justo. Um mundo de homens mais felizes mulheres mais felizes, 
mais autênticos consigo mesmos. E é assim que devemos começar: 
precisamos criar nossas filhas de uma maneira diferente. Também 
precisamos criar nossos filhos de uma maneira diferente.80 

Quanto às origens e raízes do assédio, há uma importante hipótese a ser 

destacada: a da cultura antiga de que o homem é que deve contribuir financeiramente 

para o lar, enquanto a mulher cuida da casa e dos filhos, e que isso, o torna superior a 

ela.81 

Quando a manufactura (sic) saiu de casa para a fábrica, a ideologia da natureza feminina 

– feminismo – começou a crescer entre os ideais de esposa e mãe. Como trabalhadoras, 

as mulheres pelo menos gozavam de igualdade econômica (sic), mas como esposas, o 

seu destino era serem apêndices dos seus homens, servis dos seus maridos. Como mães 

elas eram definidas como veículos passivos para o reabastecimento da vida humana. A 

situação da esposa dona-de-casa estava cheia de contradições. Era necessário resistir.82 

Uma das primeiras formas de manifestação desta cultura se dá no modo como 

os indivíduos são criados. Desde quando nascemos, seguimos determinadas regras que 

limitam a nossa liberdade individual sobre o que podemos ou não fazer, de acordo com 

o nosso gênero; e quando se entende que este doutrinamento de gênero começa ainda 

na infância, fica claro que o mesmo não se origina na complexa formação da 

personalidade de cada indivíduo, mas em algo mais simples, e que muitas vezes pode 
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ser considerado subliminar, como a divisão desigual das tarefas domésticas entre o sexo 

feminino e o masculino (pai, mãe, filho, filha, etc.).83 

Ensinamos as meninas a sentir vergonha. “Fecha as pernas, olha o decote.” Nós as 

fazemos sentir vergonha da condição feminina; elas já nascem culpadas. Elas crescem e 

se transformam em mulheres que não podem externar seus desejos. Elas se calam, não 

podem dizer o que realmente pensam, fazem do fingimento uma arte.84 

É certo que, desde a infância, o homem possui mais liberdades do que a mulher 

para fazer suas escolhas, até mesmo nas meras brincadeiras de criança: enquanto o 

menino está livre para brincar na rua, soltar pipa e jogar bola, a menina passa a maior 

parte do tempo no lar, com bonecas, cozinhas de brinquedo, e outras atividades ligadas 

às tarefas domésticas diárias.85 

Na pesquisa realizada pela Énois I Inteligência Jovem, em parceria com o Instituto 

Vladimir Herzog e o Instituto Patrícia Galvão, 2.285 jovens de 14 a 24 foram 

entrevistadas e os números mostram que o espaço público é o local mais citado como 

palco de assédio sexual contra a mulher. Para as entrevistadas, a rua não é sinônimo de 

segurança e o fato de ter que utilizar o transporte público para chegar a um determinado 

lugar, influencia até mesmo na escolha das roupas, pois elas se sentem oprimidas e são 

vítimas, dentre outras formas de violência, das famosas “encoxadas” dentro dos ônibus 

ou do metrô.86 

E, como se não bastasse, essa estereotipação não se limita apenas ao corpo, mas 

também à sua capacidade como membros da sociedade, assim, voltamos ao momento 

da história em que as mulheres eram proibidas de trabalhar fora, por serem 

consideradas inferiores aos homens, por acreditarem possuir maior capacidade 

intelectual para tomar tais decisões.87 

Além da educação basilar (familiar), outro fator importante e que contribui para 

a criação e reprodução dos estereótipos, é a própria mídia, que frequentemente faz uso 
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do corpo feminino como ferramenta para fomentar as vendas de um determinado 

produto, como nos comerciais de cerveja, por exemplo. A publicidade que se situa em 

torno do corpo da mulher dita padrões de beleza muitas vezes considerados impossíveis 

de serem alcançados e interferem na formação da autoestima das mulheres quando elas 

não conseguem se adequar a essa “ditadura”, que é como deve ser classificada essa 

imposição de padrões.88 

Desta forma, há de se concordar que a origem dos estereótipos criados pela 

sociedade na culpabilização da mulher vítima de assédio em espaços públicos está 

indubitavelmente ligada à uma cultura patriarcal que persiste até os dias de hoje, e que 

tem resistido às mais variadas políticas de combate à desigualdade entre os gêneros.89 

Toda e qualquer forma de política tem a sua resposta cultural, portanto, antes de 

tentar resolver uma questão desta amplitude, incluindo as propostas que tenham como 

objetivo principal a promoção da igualdade de gênero, há sempre a necessidade de 

reformar primeiro a questão cultural que atua por trás da raiz do problema. Para Jaggar 

e Bordo90: “[...] as emoções humanas maduras não podem ser vistas como instintivas ou 

biologicamente determinadas. São, ao contrário, socialmente construídas em vários 

níveis.” 

Seria então, a desconstrução do doutrinamento de gênero, a construção de uma 

nova cultura e, consequentemente, a extinção dos estereótipos associados às mulheres 

vítimas de assédio sexual? Na próxima sessão, é possível perceber que para a existência 

de uma resposta adequada a este questionamento, é necessário uma análise mais 

aprofundada acerca dos variados tipos de assédio existentes (além do assédio sexual), 

que são diariamente praticados contra as mulheres, no âmbito do espaço público. 

Assédio verbal, físico, psicológico, moral e sexual 

Todas as diferentes formas de violência que existem, estão presentes no 

cotidiano da mulher contemporânea. Entre elas, acentuam-se o assédio verbal, que 
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ocorre na maioria das vezes, através de “cantadas”; o assédio físico, como empurrões, 

chutes, tapas, socos, atentado violento ao pudor e até mesmo o próprio estupro; e o 

assédio psicológico, transmitido através de humilhações públicas ou não, insultos, 

isolamentos, perseguições e ameaças. 

Os resultados da pesquisa “Menina pode tudo” são claros e precisamente 

traduzem que 84% das entrevistadas já sofreram algum tipo de agressão verbal por um 

homem e que 73% considera as “cantadas” ou “elogios” como um tipo de violência – 

22% afirmaram que depende do caso e apenas 5% não consideram a prática uma 

violência, mas uma mera falta de educação.91 

Considerando estes dados iniciais, há também uma importante pesquisa 

realizada pela jornalista Karin Hueck em 2013, como parte da campanha Chega de Fiu 

Fiu, promovida pela ONG feminista “Think Olga”, de onde pode-se extrair que 83% das 

7.762 participantes forneceram respostas negativas a respeito das cantadas que 

recebiam nas ruas, afirmando categoricamente que essa atitude masculina não é bem 

aceita.92 Com isso, é fácil perceber a gravidade do problema do qual estamos tratando, 

pois reitera-se o fato de que essas “cantadas”, na verdade, integram um rol de violências 

que são tratadas pela sociedade em geral como algo normal, justamente pela 

dificuldade que há na percepção de certas atitudes como formas de violência. 

Quando este assédio evolui para a sua forma física, este inicia dentro do próprio 

ambiente familiar. Com a análise e tratamento dos dados das entrevistas, têm-se que 

41% das entrevistadas já sofreram agressão física por um homem, e dentro deste 

percentual 51% dos casos foram proferidos por algum familiar, enquanto que 38% 

decorreram de relações amorosas, 23% foram praticados por amigos ou colegas e 

apenas 3% por professores, chefes/colegas de trabalho e desconhecidos.93 Isto quer 

dizer que, diferente do assédio sexual, o assédio físico é pouco comum nos espaços 

públicos, e mais uma vez vale chamar a atenção para a percepção que a sociedade 
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possui sobre uma e outra forma de assédio, condenando uma e compactuando com a 

outra, ao mesmo tempo. 

Já quanto ao assédio psicológico, este pode assumir outras formas, sendo elas o 

bullying, o assédio sexual e o racismo. Estudos apontam que os tipos de violência não 

físicas são frequentemente mais praticados e mais danosos às vítimas do que a própria 

violência física, uma vez que seus efeitos são mais difíceis de serem reparados.94 

E, se tratando da violência psicológica, resta claro que ela ocorre muito 

frequentemente dentro de relacionamentos amorosos. A pesquisa aponta que a maioria 

das entrevistadas já sofreu algum tipo de violência psicológica, ao afirmarem que seus 

companheiros já quiseram controlar suas amizades e acessar seus celulares/e-

mails/redes sociais. A maioria delas também confessou que tais práticas, incluindo o 

fato de um parceiro querer ditar a roupa que elas usariam para sair às ruas, é um tipo 

de controle e ato violento.95 Portanto, um passo importante e que deve ser conquistado 

para a resolução do problema do assédio sexual no cotidiano das mulheres, é o 

reconhecimento (por parte da sociedade) do mesmo como uma forma de violência, 

juntamente com a desconstrução dos estereótipos inerentes a formação do 

pensamento coletivo.96 

Mas, talvez o dado mais alarmante, seja que 47% alega que já foi forçada a ter 

relações sexuais com o parceiro; prática que muita gente não considera como estupro, 

mas que hoje em dia, felizmente têm se tornado alvo de críticas e estando sujeita à não 

aceitação; e toda essa discussão comprova que 90% das garotas já deixou de fazer 

alguma coisa, por medo da violência. E isso inclui sair durante a noite, usar determinada 

roupa, responder negativamente a uma cantada, se candidatar a uma vaga de emprego, 

entre outras.97 
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Diferentemente das outras modalidades de assédio já mencionadas, o assédio 

moral é definido pela calúnia, pela injúria e pela difamação, enquanto que o assédio 

sexual ocorre quando há a pressão e a exigência de práticas sexuais que a vítima, neste 

caso, não consente, ou quando o homem se nega a usar preservativo ou ainda, quando 

ele priva a sua companheira do acesso a qualquer outro método contraceptivo.98 

A calúnia, a difamação e a injúria estão tipificadas no atual Código Penal 

Brasileiro99, em seus arts. 138, 139 e 140, que dizem respectivamente que a calúnia 

consiste no fato de “caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como 

crime” enquanto que a difamação é o ato de “difamar alguém, imputando-lhe fato 

ofensivo à sua reputação” e que a injúria é caracterizada pelo ato de “injuriar alguém, 

ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”. De acordo com o art. 216-A deste mesmo 

Código, o assédio sexual é definido como “constranger alguém com o intuito de obter 

vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de 

superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou 

função”.  

Mas, entender o assédio moral e o assédio sexual praticado contra as mulheres 

em razão do gênero vai muito além da mera interpretação gramatical da lei penal. 

No que concerne a violência contra a mulher, dados estatísticos revelam segundo Neto 

(1996) que entre janeiro de 1991 e agosto de 1992, foram registrados 205.219 casos, 

acreditando-se que a maioria dos crimes contra a mulher não são sequer registrados 

devido a fatores tais como ineficiência do setor judiciário, preconceito por parte da 

policia, vergonha das vitimas e o pior, a falta de punição aos agressores.100 

Se considerarmos os dados levantados pela pesquisa da Énois I Inteligência 

Jovem, veremos que 77% das garotas entrevistadas já sofreram algum tipo de assédio 

sexual. E, dentro deste percentual altíssimo, 72% desses assédios vieram de 

desconhecidos, enquanto que somente 10% foram imputados por familiares, 6% pelo 

parceiro e 9% por amigos ou colegas. Há ainda o preconceito enrustido no assédio 

moral, que ocorre nos âmbitos escolares e nas relações de trabalho. Segundo a pesquisa, 

82% das meninas disseram que já sofreram preconceito apenas pelo fato de serem 
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mulheres; que 39% desses casos ocorreram na escola ou na faculdade e 14%, em seus 

locais de trabalho.101 Daí a importância da implementação das políticas públicas no 

combate à violência de gênero, a ser discutido na próxima sessão deste artigo. 

4 O FEMINISMO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

O feminismo, ou mais especificamente o movimento feminista, é um movimento 

social e político que possui como objetivo a equidade dos direitos entre os sexos. Seu 

surgimento se deu no século XIX, e vale afirmar que, apesar do que é adotado pelo senso 

comum, o mesmo não constitui o inverso do machismo, pois, enquanto o feminismo 

objetiva igualizar os gêneros, o machismo tem como ideologia a posição de 

superioridade do homem com relação à mulher.102 

Esse movimento é confundido principalmente com o Femismo – e este sim seria 

o então polo inverso do machismo -, constituído por um conjunto de ideias que 

consideram a mulher como um ser superior ao homem e que afetam negativamente o 

movimento feminista, pois remetem a ele uma imagem que a mulher que luta pelos 

direitos de igualdade, na realidade, não reconhece.103 

O feminismo teve seu início com a imagem de um movimento libertário, que 

objetivava não apenas a conquista do espaço da mulher no mercado de trabalho, na 

vida pública e na educação, mas também a melhoria das relações existentes entre 

homens e mulheres, sendo este último, o ponto principal do movimento, demonstrando 

que ele é totalmente contrário e resistente a dominação do homem sobre a mulher, 

afinal, cada indivíduo possui suas características próprias e deve ser tratado de forma 

justa e igualitária, à sombra do que nos diz o caput do art. 5º da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, quando este nos remete ao atributo de que 

todos são iguais perante à lei.104 

Existe ainda, um questionamento levantado acerca da denominação feminista, 

afinal, para muitos, o feminismo é uma palavra muito forte e causa até espanto – 
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principalmente devido a sua constante associação ao femismo –, o que leva muitos a se 

questionarem o por que deste termo não ser apreciado dentro dos “Direitos Humanos” 

ou intitulado “Humanismo”. Mas, o fato é que, além das diferenças claras, o humanismo 

é uma filosofia e não um movimento, que se refere à valorização do pensamento e da 

produção humana, não tendo qualquer relação com o movimento feminista, assim 

como os Direitos Humanos, que pode ter o feminismo como parte dele, mas seria 

incrivelmente vago utilizar apenas os direitos humanos, sem atingir o real objetivo do 

feminismo, que seria a questão do gênero.105 

Algumas pessoas me perguntam: “Por que usar a palavra ‘feminista’? Por que não dizer 

que você acredita nos direitos humanos, ou algo parecido?” Porque seria desonesto. O 

feminismo faz, obviamente, parte dos direitos humanos de uma forma geral — mas 

escolher uma expressão vaga como “direitos humanos” é negar a especificidade e 

particularidade do problema de gênero. Seria uma maneira de fingir que as mulheres 

não foram excluídas ao longo dos séculos. Seria negar que a questão de gênero tem 

como alvo as mulheres. Que o problema não é ser humano, mas especificamente um 

ser humano do sexo feminino. Por séculos, os seres humanos eram divididos em dois 

grupos, um dos quais excluía e oprimia o outro. É no mínimo justo que a solução para 

esse problema esteja no reconhecimento desse fato.106 

O movimento feminista pode ser dividido em duas partes, isto é, existem as ditas 

feministas “liberais” e as que são consideradas “radicais”. O feminismo liberal busca a 

igualdade de direitos, enquanto que o feminismo radical, por outro lado, mantém o seu 

foco totalmente voltado para os projetos de conscientização das mulheres, criando 

campanhas de prevenção ao estupro e treinamentos de autodefesa, além de possuírem 

uma crítica forte contra o patriarcalismo.107 

Além do sufrágio universal, o feminismo possui diversas outras conquistas e 

projetos que foram criados com a ideia de proteger as mulheres. Um deles foi a criação 

do Conselho Nacional da Condição da Mulher (CNDM), no ano de 1985, que promoveu, 

em união com diversos grupos, incluindo o Centro Feminista de Estudos e Assessoria 

(CFEMEA), uma campanha nacional para a inclusão dos direitos das mulheres na nova 

carta constitucional, que teve como resultado, a Constituição Federal promulgada em 

1988, onde encontramos mais direitos inerentes à mulher do que em muitas outras 
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Constituições no mundo.108 

Tendo como uma das lutas principais dentro do movimento Feminista, o combate 

à violência doméstica, o Brasil, após sofrer denúncia perante a Comissão de Direitos 

Humanos da OEA, instituiu a Lei nº. 11.340 de 07 de agosto de 2006109, “Lei Maria da 

Penha”, que regulamentou a proteção das vítimas de violência doméstica, além de criar 

mecanismos para coibir a prática desse tipo de violência contra a mulher.110 

Foram instruídas também, no Brasil, algumas medidas de planejamento familiar 

a partir da Lei Federal nº 9.263/96111, que planeja distribuir para as mulheres de baixa 

renda, meios de contracepção como os comprimidos anticoncepcionais, que diminuem 

a taxa de natalidade e fertilidade. Uma das principais metas é que o tema do 

planejamento familiar fosse debatido publicamente, para que todos participassem e 

contribuíssem, assegurando a conscientização mútua da sociedade.  

E, neste mesmo sentido, diversas outras Leis Federais foram surgindo, levando 

como temática principal desde reformas a licença maternidade, regras de acesso a 

mulher de mercado no trabalho até leis como a do Feminicídio, lei do estupro, 

obrigatoriedade de cirurgia plástica reparadora da mama, nos casos de câncer de mama 

e uma lei que reestabelece o pagamento, pela empresa, do salário-maternidade devido 

à segurada empregada gestante.112 

Não é fácil conversar sobre a questão de gênero. As pessoas se sentem desconfortáveis, 

às vezes até irritadas. Nem homens nem mulheres gostam de falar sobre o assunto, 

contornam rapidamente o problema. Porque a ideia de mudar o status quo é sempre 

penosa.113 

Por fim, resta clara as palavras de ADICHIE114, ao conceituar como feminista “[...] 
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pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos”. 

Demonstra-se, assim, que o feminismo não encontra seus preceitos visando única e 

exclusivamente contrariar a cultura machista, mas, pelo contrário, como bem 

conceituou a autora, se traduz na luta de todas as mulheres que estão dispostas a 

desconstruir o doutrinamento de gênero iniciado na infância e reduzir, senão extinguir, 

os efeitos dessa cultura patriarcal que impera na sociedade contemporânea, mesmo 

tantos anos depois das primeiras reivindicações das mulheres em busca dos seus 

direitos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em se considerar todas as vitórias já conquistadas pelas mulheres na luta por 

seus direitos, se verá que mesmo que esta caminhada venha alcançando novos 

horizontes de forma menos veloz do que deveria, ainda assim a história não ficou em 

nenhum momento, estagnada. Pelo contrário, a contextualização histórica e cultural 

aqui realizada e iniciada na sociedade antiga, demonstra claramente que a resistência 

ao patriarcalismo necessita de mais apoio. E para que este apoio seja possível, a 

sociedade necessita de uma mudança drástica no seu pensamento internalizado, que 

está influenciado, até os dias de hoje, por uma cultura ultrapassada.  

Há que se salientar que, ao longo dos anos, a mulher conquistou através da sua 

luta por direitos igualitários aos direitos do homem, inúmeros objetivos responsáveis, 

inclusive, pela criação de novas leis protetivas, pela mudança de alguns pontos de vista 

e pela destruição de paradigmas sociais. Ainda na seara das conquistas, em que pese a 

mulher ter conquistado sua liberdade, individualidade e até mesmo a sua libertação do 

poder patriarcal, ainda há um longo caminho a ser percorrido no âmbito da busca pela 

igualdade de gênero. 

No entanto, deve-se referenciar que existem igualmente fatores negativos e 

mudanças que são necessárias para a conquista da tão sonhada igualdade entre homens 

e mulheres. Para que isso possa ocorrer, ocasionando a diminuição do assédio sexual 

praticado contra a mulher nos espaços públicos e da violência de gênero em sua 

totalidade, afinal não somente de leis vivem os homens, é necessário que haja eficácia 

na conscientização e na divulgação dos meios necessários para o alcance dessas 

mudanças. 
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Nesse sentido, a criação de novas leis coercitivas como único método ou 

instrumento para o alcance da igualdade de gênero, acaba por, de certa forma, desviar 

do propósito primordial que é o da própria conscientização da sociedade 

contemporânea ou educação para o exercício da equidade. 

É como se todas as conquistas até aqui adquiridas tivessem apenas um valor 

parcial, pois ainda é muito comum haverem mulheres sofrendo assédio verbal, físico, 

psicológico, moral e/ou sexual. Mesmo que todas as conquistas até aqui adquiridas 

possuam apenas um valor parcial, sendo comum ainda haverem mulheres sofrendo 

variadas formas de violência (assédio verbal, físico, psicológico, moral e/ou sexual), é 

necessário valorizar essas mesmas conquistas na busca pela igualdade de gêneros, entre 

elas, o sufrágio universal, por exemplo. Existem obstáculos, intimamente ligados à uma 

cultura herdada do patriarcalismo, mas que nos fazem persistir na luta por mudanças e 

na busca por uma sociedade igualitária em direitos entre gêneros. Dentro destas 

mudanças, destacamos a principal: a mudança do pensamento.  

Ainda há muito pelo que se deve lutar e muito para modificar, incluindo o 

pensamento patriarcal que está intimamente ligado à ideia de sociedade, ainda no 

século XXI, para então alcançarmos uma sociedade igualitária em direitos e 

principalmente em respeito, independentemente de qualquer distinção, seja ela de 

gênero, ou outra natureza classificatória do indivíduo. 
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