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Interat ivo

A decisão do Supremo Tri-
bunal Federal de permitir prisão 
do réu antes de todas as pos-
sibilidades de recursos estarem 
esgotadas continua a gerar 
polêmica no meio jurídico. De-
sembargadores do Tribunal de 
Justiça de São Paulo manifes-
taram apoio à medida, enquan-
to que a Defensoria Pública do 
Rio de Janeiro, o Instituto dos 
Advogados Brasileiros (IAB) e 
o Centro de Estudos das So-
ciedades de Advogados (Cesa) 
se dizem preocupados com as 
consequências do novo enten-
dimento.

A decisão não tem efeito 
vinculante, pois foi tomada para 
um único caso, de um único 
réu. No entanto, já foi citada 
como precedente na última 
sexta-feira (19/2), quando foi 
determinada a prisão do ex-
-governador de Roraima Neudo 
Campos (PP), condenado em 
segunda instância.

Que convicções funda-
mentam nossas posições in-
dividuais nas regras do jogo 
da convivência democrática? 
As principais regras da coexis-
tência são, nos países busso-
lados pelo Estado de Direito, 
as previstas na constituição.

A Constituição brasileira 
atribui ao Supremo Tribunal 
Federal a interpretação última 
da Carta Magna. O STF, inega-
velmente, tem se havido como 
uma corte lúcida, plantando 
avanços importantes nos nos-
sos costumes retrógrados de 
fundo religioso.

Agora, essa decisão so-
bre o alcance da aplicação 
da presunção de inocência 
gerou manifestações efusi-
vas, sejam de gosto, sejam de 
desgosto. Uma parte supõe 
que “os bandidos irão para a 
cadeia”; a outra vê “o fascismo 
rondando as cortes judiciais”.

Tendo a mundanizar es-
sas coisas. Salvo alguns ju-
ristas intelectualmente preo-
cupados com a proteção do 
melhor Direito, o mais vem às 
mídias para sustentar posição 
que servem a interesses apa-
rentes à menor observação.

Há alguns anos li um livro 
excelente de um cara chama-
do Siegfried Kracauer. O livro 
se chama “O ornamento das 
massas”. Um livro espetacu-
lar e que eu recomendo. Um 
dos pontos do livro era a de-
fesa da seguinte ideia: de um 
lado os sentidos das massas 
são excitados a ponto de im-
pedir a reflexão; de outro, os 
espetáculos que são impos-
tos às massas são incapazes 
de indicar a desordem da so-
ciedade, pois é parte intrínse-
ca desta. Tal tensão estrutural 
se alimenta da urgência de 
mudança. (Ao final lhe reco-
mendo uma leitura sobre esta 
urgência de mudança).

Qual o ponto do Kracauer? 
As massas são carregadas 
de distração para aceitarem 
em dado momento qualquer 
coisa que parece solução de 
um problema e, assim, acon-
tece o que sempre acontece: 
tudo muda, mas tudo perma-
nece igual.

Já se tornou pauta comum 
dentre os constitucionalistas 
a discussão em torno de qual 
deve ser o papel da jurisdição 
constitucional. Certamente, 
trata-se de temática que so-
mente faz sentido quando o 
Tribunal Constitucional acaba 
por exercer papel de primazia 
institucional ou está em vias 
de julgar caso de grande re-
percussão política, social ou 
econômica. Nessa linha, os 
estudiosos e doutrinadores 
preferem a descrição de uma 
espécie de modelo adequado 
de postura do tribunal, ações 
decisórias e comportamentos 
jurisdicionais que se insiram 
em um padrão correto de deli-
berações. Faz-se dessa forma 
sob uma sugestão implícita 
de que a necessidade de coe-
rência impõe que esse modelo 
maior de correção institucio-
nal tenha que ter validade para 
o futuro e para o passado.

Em defesa da 
Constituição 

Federal e de seus 
princípios.

Política judiciária do 
Supremo Tribunal 
Federal no Direito 

Penal Constitucional.

Magistrados e 
entidades da 

advocacia divergem 
sobre decisão do 

Supremo.

A mitigação da presunção 
de inocência.

As Melhores do Mês.

Seleção

Professor da Unisul. Advogado, 
Psicólogo e Jornalista.
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É princípio assente nas democracias 
que o devido processo legal, garantidor 
dos princípios constitucionais e processu-
ais, é que torna justa e legítima a aplicação 
da pena ou a absolvição do réu, restando 
os demais procedimentos como típicos 
dos tribunais de exceção existentes nas 
mais diversas formas de ditaduras, sendo 
elas disfarçadas ou não.

O Supremo Tribunal Federal, no Bra-
sil, nos últimos meses, tomou algumas 
posições de acesa polêmica, ora ultra-
passando a sempre tênue linha que de-
marca a separação dos poderes e os atos 
políticos-jurídicos que lhes são inerentes, 
ora mitigando garantias expressas no tex-
to constitucional, a exemplo do princípio 
da presunção de inocência insculpido no 
Art. 5, inc. LVII da Constituição Federal de 
88, ao estabelecer que esse princípio não 
se configuraria, em si, como obstáculo à 
execução da pena enquanto pendente de 
apreciação os recursos especial e extraor-
dinário. Por seu turno, as prisões preven-
tivas e as medidas cautelares têm sido 
utilizadas aos borbotões, muitas vezes em 
nítido atropelo constitucional, mas quase 
sempre acompanhadas de saciantes es-
petáculos midiáticos. O respeitável públi-
co, majoritariamente, gosta e aplaude.

A Revista Juris, alinhada com os prin-
cípios constitucionais garantistas, mas 
visando contribuir para a boa saúde dos 
debates acadêmicos e doutrinários, trou-
xe nesta edição, assim como na anterior, 
alguns artigos que nos dão bem a dimen-
são desse imbróglio jurídico-constitucio-
nal e que está a desafiar, sobretudo, a ar-
gúcia de juízes e advogados.

Não estamos falando – é bom que se 
ressalve - de omissões legislativas, nem 
tampouco de normas programáticas que 
exigem o esforço criativo e constitutivo 
das decisões judiciais na direção das ga-
rantias e dos direitos fundamentais, mas 
de decisões que fazem o caminho inver-
so, afrontando princípios constitucionais 
garantistas. Nem o “judicial ativism” ou-
saria tanto!

O modelo garantista de que nos fala 
Ferrajoli é uma ampliação do significado 
de “garantias” justamente no âmbito do 
direito penal. Ao surgir na cultura italiana 
de esquerda na segunda metade dos anos 
setenta, o garantismo aparece associado 
à tradição clássica do pensamento penal 
liberal. É típico, pois do iluminismo jurídico, 
da tutela do direito à vida, à integridade e à 
liberdade pessoal frente ao poder punitivo. 
Assim, garantismo e direito penal mínimo 
são termos sinônimos que expressam 
um modelo teórico e normativo de direito 
penal que intenta minimizar a violência da 
intervenção punitiva.

Ao falar do fundamento democrá-
tico da legitimização do poder punitivo, 
Ferrajoli afirma que se o significado de 
“democracia” equivalesse à “vontade da 
maioria”, ficaria excluída toda possibilida-
de de fundar uma axiologia democrática 
e garantista do direito penal. Nesse sen-
tido, a legitimação do poder judicial não é 
“democrática” se a entendemos somente 
como vontade da maioria pois o próprio 
Norberto Bobbio já se referiu ao tema 
dizendo que “a batalha pelo garantismo 
sempre foi uma batalha da minoria”. É 
nesse ponto que Ferrajoli afirma que “não 
se pode condenar ou absolver a um ho-

mem porque convém aos interesses ou 
à vontade da maioria. Nenhuma maioria, 
por esmagadora que seja, pode fazer legí-
tima a condenação de um inocente ou a 
absolvição de um culpado”.

Portanto, a democracia que quere-
mos no âmbito jurídico-político não é a 
democracia das maiorias volúveis, mas a 
democracia constitucional, ou “de direito”, 
a qual faz referência não à maioria, senão 
“ao que” é o que não pode decidir nenhu-
ma maioria, nem sequer por unanimi-
dade, situação em que as constituições 
democráticas convencionaram subtrair 
à vontade da maioria, nomeadamente no

Campo dos direitos fundamentais. 
As garantias, incorporadas nas consti-
tuições, são como fontes de legitimação 
jurídica e política das concretas decisões 
no âmbito penal. Nesse ponto, apoiado no 
pensamento de Dworkin, o autor de “De-
mocracia e garantismo” afirma que preci-
samente porque os direitos fundamentais 
e suas garantias são “direitos e garantias 
frente à maioria”, também o poder judi-
cial, a quem se encomenda sua tutela, 
deve ser um poder virtualmente “frente à 
maioria”.

A leitura do mestre italiano serve de 
reflexão, nestes tempos de “vaidades 
exacerbadas” e de busca de protagonis-
mos midiáticos, para que nossos juízes 
do STF não caiam na tentação de fazer 
uma espécie de “ativismo judicial às aves-
sas” pois, ao atropelar os direitos funda-
mentais constitucionalmente garantidos, 
retiram a legitimidade da jurisdição. 

Sergio Victor Tamer
Editor
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ALIENAÇÃO PARENTAL 

ABANDONO
AFETIVOversus

Institutos que não são sinônimos.

MÁRCIA CAVALCANTE 
DE AGUIAR

É natural de São Luís, MA. Advo-
gada. Professora na Faculdade Pitá-
goras; pós-graduada lato sensu em 
Direito Processual Civil, Direito Cons-
titucional, Direito em Sucessão e Fa-
mília, através da rede de ensino Luís 
Flávio Gomes (Rede LFG – UNIDERP), 
Trabalho e Processo de Trabalho e Pe-
nal e Processo Penal através da Rede 
de ensino Damásio de Jesus (EAD). 
Mestranda em Direito pela Universida-

de Portucalense (UPT).

Easte artigo apresenta uma dis-
cussão acerca de dois institutos: 
de um lado o abandono afetivo, 

de outro, a alienação parental, que por 
vezes são confundidos por se tratar de 
filhos que sofrem com o abandono ou 
com a alienação. Contudo, um difere do 
outro, apesar de, nos dois casos, oca-
sionarem danos à vítima, ou seja, aos 
“filhos”. Alguns juristas ainda confundem 
os dois institutos, dessa forma o artigo 
traz uma rápida interpretação, na tenta-
tiva de diferenciá-los.

São crescentes as contendas acer-
ca do abandono afetivo e da alienação 
parental nas relações afetivas, os trans-
tornos psicológicos derivados da falta 
de base, no seio familiar são capazes de 
provocar sequelas intransponíveis. Isto 
porque procuramos sempre estar mais 
próximo das pessoas que se asseme-
lham a nós, no âmbito dos valores fun-
damentais, para uma vida mais saudável 
ao desenvolvimento do ser humano, de 
maneira especial, no que diz respeito à 
formação cidadã. 

É necessário que se avalie a origem 
da arguição de indenização em favor dos 
indivíduos, que decidiram intentar reco-
nhecimento judicial, do dever de reparar 
os danos causados em consequência 
da ausência de relação de fraternidade, 
de cooperação, de respeito recíproco, de 
acolhimento ao outro, no seio da entida-
de familiar. 

Uma ênfase importante a ser consi-
derada também, é a necessidade de que 
existe da condenação paterna ou mater-

na, de pagar indenização pelo dano psicológi-
co causado, por sua omissão na formação e 
no desenvolvimento do filho. Que esse omis-
sor assuma o cunho pedagógico, na medida 
em que deve ser capaz de desfazer compor-
tamentos dessa natureza, assim dificilmente 
um genitor, que teve de reparar o abandono 
de um filho, reincidirá no dano em relação a 
outros, como também será a maior preocu-
pação dos pais, quanto ao seu papel de orien-
tador e formador dos seus descendentes.

Consequentemente, sendo o abandono 
afetivo um instrumento de interesse nas rela-
ções familiares, também possuindo a atribui-
ção de aferir maior responsabilidade a estes 
grupos, isso procede à importância do estudo 
sobre o tema.

Já o instituto da Alienação Parental é uma 
forma de maltrato ou abuso, é um transtorno 
psicológico que se caracteriza por um con-
junto de sintomas pelos quais um genitor, 
denominado cônjuge alienador, transforma 
a consciência de seus filhos, mediante dife-
rentes formas e estratégias de atuação, com 
o objetivo de impedir, obstaculizar ou destruir 
seus vínculos com o outro genitor, denomina-
do cônjuge alienado, sem que existam moti-
vos reais que justifiquem essa condição.

Em outras palavras, consiste num proces-
so de programar uma criança para que odeie 
um dos seus genitores, sem justificativa, de 
modo que a própria criança ingresse numa 
trajetória de desmoralização desse mesmo 
genitor.

Podemos dizer que o alienador "educa" os 
filhos no ódio contra o outro genitor, seu pai 
ou sua mãe, até conseguir que eles, de modo 
próprio, levem adiante esta situação.
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Feitas estas considerações, base-
ando-se na apreciação da Constituição 
Federal de 1988, de determinados doutri-
nadores como também de algumas juris-
prudências que são mencionadas, não se 
pretende esgotar o tema, mas colaborar 
com pressupostos, que venham garantir 
elementos para a resolução do problema 
proposto; buscando, nos mais renoma-
dos doutrinadores e estudiosos do direito, 
uma forma eficaz de garantir que o filho 
não sirva somente como peça, na relação 
conjugal ou extraconjugal, mas que sejam 
especialmente respeitados seus direitos, 
pois se trata da qualidade mais importante 
de um ser humano em formação, que é a 
sua dignidade.

A ORIGEM DA FAMILIA

A origem familiar, até mesmo na sua 
forma mais primitiva, constituiu a linha-
gem da sociedade, uma entidade que 
precedeu a qualquer norma jurídica, no 
que se refere ao próprio Direito, este ob-
jetivou regrar as inúmeras relações entre 
os indivíduos, decorrentes de determinado 
momento social como: histórico, moral, 
cultural, e econômico.

Acentua Fachin (2006), em um de seus 
elementos críticos:

A família como fato cultural, está an-
tes do Direito e nas entrelinhas do siste-
ma jurídico. Mais que fotos nas paredes, 
quadros de sentido, possibilidades de 
convivência. Na cultura, na história, prévia 
a códigos e posteriores a emoldurações. 

No universo jurídico, trata-se mais de um 
modelo de família e de seus direitos. Vê-la 
tão só na percepção jurídica do Direito de 
Família é olhar menos que a ponta de um 
“iceberg”. Antecede, sucede e transcende 
o jurídico, a família como fato e fenômeno 
(FACHIN, 2006. p. 14).

O primeiro contato de etnia ao qual 
qualquer pessoa pertença, formalmente, 
é chamada de família. A palavra “família” 
significa, tradicionalmente, todas as pes-
soas ligadas por vinculo de sangue e que 
procedem, portanto, de um tronco ances-
tral comum, bem como as unidas pela 
afinidade e pela adoção. Compreendendo 
os cônjuges e companheiros, os parentes 
e os afins.

 Josserand argumenta que (1952, p. 
122), este primeiro sentido é, em principio, 
“o único verdadeiramente jurídico, em que 
a família deve ser entendida: tem o valor de 
um grupo étnico, intermédio entre o indivi-
duo e o Estado”. 

A Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, em seu artigo XVI, dispõe que “a 
família é o núcleo natural e fundamental 
da sociedade e tem direito à proteção da 
sociedade e do Estado”. Pois é nessa pre-
missa básica do que venha ser família que 
se compõe o núcleo central das espécies 
familiares, logo é possível completar que 
cabe ao Estado promover a sua proteção, 
no sentido de tornar efetivas as condições 
que permitem a realização pessoal de to-
dos os seus membros.

ESPÉCIES DA FAMÍLIA BRASILEIRA
O entendimento sobre o que significa 

a “Família” deve ser cuidadosamente ana-
lisado, pois o significado de família hodier-
namente é amplo e alicerçado não mais, só 
pelo casamento perante a igreja, e sim, pelo 
desenvolvimento social do homem/popula-
ção. 

Este entendimento deve ser analisado 
através e com base ao princípio da digni-
dade da pessoa humana, da igualdade e 
da equidade entre os filhos que vieram, seja 
pela cópula ou pela adoção, ou inseminação, 
sempre fundamentado em uma relação de 
amor, consideração e respeito.

São classificadas da seguinte forma:

Família Matrimonial – Casamento: Essa 
espécie surgiu no Concílio de Trento em 
1563, através da Contrarreforma da Igreja. 
Ainda em 1988, era o único vínculo familiar 
reconhecido no Brasil. Decorre do casamen-
to como um ato formal litúrgico.

Concubinato: Chama-se concubinato 
as relações não eventuais existentes entre 
homem e mulher impedidos de casar, esta 
denominação é bem clara no artigo 1.727 do 
CC: “As relações não eventuais entre o ho-
mem e a mulher, impedidos de casar, cons-
tituem concubinato”.

União Estável: essa espécie é a relação 
entre homem e mulher que não sejam impe-
didos para a realização do casamento. 

Para Venosa (2008, p. 36), “anota a im-
portância da convivência entre homem e 
mulher, de forma não passageira nem fu-

MÁRCIA CAVALCANTE
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gaz, em convívio como se fossem marido 
e esposa. Tais características a diferem 
da união de fato”. Visto a possibilidade de 
habitação, companheirismo e coexistência 
notória.

Família Paralela: Essa espécie é a famí-
lia paralela é aquela que ofende a monoga-
mia, realizada por aquele que possui víncu-
lo matrimonial ou de união estável. Nesta 
espécie um dos integrantes participa como 
cônjuge de mais de uma família.

Família Monoparental: Essa espécie é a 
relação agasalhada pelo vínculo de paren-
tesco de ascendência e descendência. Ou 
seja, é a família constituída por um dos pais 
e seus descendentes. 

Família Ana parental: Essa espécie é a 
relação que possui vínculo de parentesco, 
mas não possuindo vínculo de ascendên-
cia e descendência. É o exemplo de dois 
irmãos que moram juntos.

Explica a Mestre Maria Berenice Dias 
(2007, p. 49): 

A convivência entre parentes ou entre 
pessoas, ainda que não parentes, dentro 
de uma estruturação com identidade de 
propósito, impõe o reconhecimento da 
existência de entidade familiar batizada 
com o nome de família Ana parental. Como 
exemplo de família Ana parental, podemos 
destacar: a) dois irmãos que residam jun-
tos; b) João e Maria, irmãos, residindo com 
seu primo Francisco; c) tio Donald e seus 
sobrinhos Huguinho, Zezinho e Luizinho, 
como é o clássico exemplo da Disney.

Família Pluriparental: Essa espécie é a 
entidade familiar que surge com os desfa-
zimentos de anteriores vínculos familiares 
e criações de novos vínculos.

Família ou União Homoafetiva: Essa es-
pécie é aquela decorrente da união de pes-
soas do mesmo sexo, as quais se unem 
para a constituição de um vínculo familiar. 

 Família Unipessoal: Essa é a espécie 
composta por apenas uma pessoa.

 Em um trecho do seu voto o Ministro 
Ricardo Lewandowski, destaca que a Lex 
Maior, conduziu em um sentido coloquial e 
aberto: 

(...) E assim e que, mais uma vez, a 
Constituição Federal não faz a menor di-
ferenciação entre a família formalmente 
constituída e aquela existente ao rés dos 

fatos. Como também não distingue entre 
a família que se forma por sujeitos hete-
roafetivos e a que se constitui por pessoas 
de inclinação homoafetiva. Por isso que, 
sem nenhuma ginástica mental ou alqui-
mia interpretativa, dá para compreender 
que a nossa Magna Carta não emprestou 
ao substantivo “família” nenhum signifi-
cado ortodoxo ou da própria técnica jurí-
dica. Recolheu-o com o sentido coloquial 
praticamente aberto que sempre portou 
como realidade do mundo do ser. Não há, 
ademais, penso eu, como escapar da evi-
dencia de que a união homossexual, em 
nossos dias, é uma realidade de elementar 
constatação empírica, a qual está a exigir 
o devido enquadramento jurídico, visto que 
dela resultam direitos e obrigações que não 
podem colocar-se a margem da  proteção 
do Estado, ainda que não haja norma es-
pecifica a assegurá-los. (STF, ADPF 132/
ADI 4277, Rel. Ministro Ayres Britto, Tribu-
nal Pleno, trecho do voto Ministro Ricardo 
Lewandowski. DJ. 05/05/2011).

As famílias se instituem entre pessoas 
com relação de parentesco entre si, ou não, 
procedem da união constituída em face da 
vida em comum, com o surgimento da afe-
tividade que os levam a uma finalidade, que 
é a convivência familiar.

 DO ABANDONO AFETIVO

É um sentimento doloroso na vida de 
um ser humano, é a perda de tudo e de si 
próprio. O afeto é a proteção dada à criança 
para o seu pleno desenvolvimento como 
ser humano. Significa o apoio psicológico e 
moral, basilar para direcionar a sua vida, e é 
baseado neles, que determinadas pessoas 
falam que a família é o alicerce do indivíduo, 
para uma formação digna, para com a so-
ciedade e a si próprio.

O art. 3º, inciso I, da Constituição Fe-
deral de 1988, é alto aplicativo quando, 
arrola como um dos objetivos funda-
mentais à construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária. Então, a solidarie-
dade deve existir nas relações pessoais, 
logo, abrange as relações familiares. 
Trata-se da consideração de respeito 
uns entre os outros. E não se trata ape-
nas de respeito ou de questão patrimo-
nial, mas principalmente da relação afe-
tiva e psicológica.

Já o artigo 227 da Lei Magna, diz que:
É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adoles-
cente e ao jovem, com absoluta priorida-
de, o direito à vida, à saúde, à alimenta-
ção, à educação, ao lazer, à profissionali-
zação, 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, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.

É notório que, em se tratando de 
crianças e adolescentes, é atribuído pri-
meiro à família, depois à sociedade e fi-
nalmente ao Estado o dever de garantir, 
com absoluta prioridade os direitos ine-
rentes aos cidadãos em formação. Pois, 
aos pais (família) é que compete em pri-
meiro lugar a proteção.

É nessa sequência que a Constitui-
ção Federal aborda e com ela, se iniciam 
os deveres recíprocos entre os integran-
tes do grupo familiar, obstando o Estado 
da responsabilidade de prover toda a su-
cessão de direitos, que são assegurados 
constitucionalmente ao cidadão.

No que tange às punições o direito 
busca suprir aqueles pais que abando-
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nam o filho materialmente, para isso exis-
tem as exigências e as medida repressivas 
(sanções). Esse tipo de abandono já é as-
segurado por lei. Porém, não é o pior, pois 
a falta da proteção financeira pode ser pro-
vida por outra pessoa que esteja disposta 
a ajudar. Todavia, o insubstituível mesmo, 
é a falta da presença do pai ou da mãe, a 
carência dos lugares paterno e materna, 
essa sim é uma forma de abandono gra-
víssimo, pois jamais poderá ser preenchida 
por ninguém, a não ser pelos próprios pais, 
causadores do abandono.

O direito da personalidade trata-se da 
responsabilidade que a família tem em co-
nectar a criança o sentimento de respon-
sabilidade social, de forma que ela possa 
adotar sua plena capacidade de forma ju-
ridicamente aceita e socialmente acatada. 
O dano causado pelo abandono afetivo é 
antes de tudo, um dano causado à perso-
nalidade do indivíduo. 

Hironaka, (2007, p.33), afirma que:
É na afetividade que se desdobra o tra-

ço de identidade fundamental do direito ge-
rado no seio da relação paterno-filial, que, 
sem deixar de ser jurídica, distingue-se de 
todas as demais relações justamente pelo 
fato de que ela, e apenas ela, pode, efeti-
vamente, caracterizar-se e valorar-se, na 
esfera jurídica, pela presença do afeto.

É visível a dificuldade de se comprovar 
a falta de afeto, tendo em vista que é um 
dano subjetivo. Mas, qual o dano moral 
que não é subjetivo? O autor de qualquer 
ação indenizatória por danos morais não 
tem que provar o dano, porque é impossí-
vel se provar o sofrimento, o que se prova 
é a ofensa capaz de gerar o dano. No caso 
concreto o juiz deverá avaliar com prudên-
cia, pois se no caso for o filho que se recusa 
a receber o afeto, não há que se falar em 
dano.

Para que se configure o abandono afe-
tivo, é necessário que o desenvolvimento 
da pessoa, esteja relacionado à convivên-
cia, a qual é muito mais autêntica e im-
prevista do que podemos idealizar. É com 
base nesses critérios, onde o juiz avalia o 
dano, onde aparte desse momento passa-
-se a verificação do posicionamento dos 
juristas brasileiros, que analisam a matéria 
em conformidade ao caso concreto.

DA ALIENAÇÃO PARENTAL

A Síndrome da Alienação Parental é 
tema complexo e polêmico e foi delineado 
em 1985, pelo médico e Professor de psi-
quiatria infantil da Universidade de Colúm-
bia, Richard Gardner, para descrever a situ-
ação em que, separados, ou em processo 
de separação ou em casos menores, por 
desavenças temporárias, e disputando a 
guarda da criança, a mãe a manipula e a 
condiciona para vir a romper os laços afeti-
vos com o outro genitor, criando sentimen-
tos de ansiedade e temor em relação ao 
ex-companheiro.

Os casos mais frequentes estão asso-
ciados a situações onde a ruptura da vida 
em comum cria, em um dos genitores, em 
esmagadora regra na mãe uma grande 
tendência vingativa, engajando-se em uma 
cruzada difamatória para desmoralizar e 
desacreditar o ex-cônjuge, fazendo nascer 
no filho a raiva para com o outro, muitas 
vezes transferindo o ódio ou frustração 
que ela própria nutre, neste malicioso es-
quema em que a criança é utilizada como 
instrumento mediato de agressividade e 
negociata.

Não obstante o objetivo da Alienação 
Parental seja sempre o de afastar e excluir 
o pai do convívio com o filho, as causas 
são diversas, indo da possessividade até a 
inveja, passando pelo ciúme e a vingança 
em relação ao ex-companheiro e mesmo 
incentivo de familiares, sendo o filho, uma 
espécie de moeda de troca e chantagem.

Mesmo depois de mais de um ano 
de aprovação da Lei nº 11.698/08 (Guar-
da Compartilhada), ainda existem pais ou 
mães adversos à aplicação da Guarda 

Compartilhada aos seus casos concretos, 
e lançam mão da Alienação Parental para 
manipular emocionalmente seus filhos, 
para que passem a odiar o outro “pai ou 
mãe”, com argumentos inverídicos, mas de 
maneira grave e convincente, para mobili-
zar as autoridades,  para impedir as visitas, 
e até mesmo, interromper o poder familiar, 
com acusações de agressões físicas ou 
molestação sexual, procedentes ou não. 

Além de ser um obstáculo à aplicação 
da Guarda Compartilhada, será uma ma-
nobra execrável para afastar o outro pai/
mãe da convivência, com o objetivo de 
destruição definitiva dos vínculos paren-
tais, causando graves prejuízos psíquicos 
aos filhos e a desmoralização do pai ou 
mãe acusados e excluídos.

Àquele que busca afastar a presença 
do outro da esfera de relacionamento com 
os filhos outorga-se o nome de genitor 
alienante, sendo que estatisticamente este 
papel em quase 100% dos casos cabe às 
mães, e o do genitor alienado, aos pais, 
pois as mães se colocam como salvadoras 
e senhoras da razão e elas detêm poder e 
controle do certo e errado do que é bom ou 
ruim, sem chance de defesa ao pai, vitima-
do como o culpado, o agressor, o monstro 
da relação prevalecendo sempre a verdade 
criada pelas mães.

Prejuízos psicológicos às crianças a 
vinculação simbiótica entre elas e os alie-
nadores transformam-na em um estado 
semelhante ao de uma criança psicótica: o 
alienador fala, faz e decide tudo por ela; não 
tem autonomia, independência; assume 
o discurso do alienador, um fenômeno do 
“pensador independente” e sua consciên-
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cia de tudo o que aconteceu, se surgir, será 
ausente ou tardia.

Em entrevista ao TJ/MS, o Juiz titular 
da 1ª Vara de Família de Campo Grande, 
David de Oliveira Gomes Filho, diz que: em 
geral, de cada 10  processos de separação 
envolvendo guarda dos filhos em três deles 
é  possível perceber a prática deste com-
portamento que agora tem previsão legal 
para punição. Afirma ele também:

 Estas crianças herdam os sentimen-
tos negativos que a mãe separada ou o pai 
separado sofrem. É como se elas, as crian-
ças, também tivessem sido traídas, aban-
donadas, pelo pai (ou mãe). Com isto, um 
ser inicialmente mais puro (criança) passa 
a refletir os sentimentos negativos herda-
dos. Tendem, em um primeiro momen-
to, a se reprimir, a se esconder, perdem o 
foco na escola, depois se revoltam, criam 
problemas na escola ou no círculo de ami-
zades. Com o tempo, passam a acreditar 
que o pai (ou mãe) afastado é realmente 
o vilão que o guardião pintou. Sentem-se 
diferentes dos amigos, um ser excluído do 
mundo, rejeitado pelo próprio pai (ou mãe). 
Alguns repetem as frustrações amorosas 
dos pais na sua vida pessoal. Outros não 
suportam os sentimentos ruins e partem 
para o álcool ou coisa pior. A formação da-
quela criança passa a contemplar um va-
zio, uma frustração que não a ajudará no 
futuro. Outros, finalmente, ao crescerem 
e reencontrarem o pai (ou mãe) afastado, 
percebem que foram vítimas da alienação 
e se voltam contra o alienador, que passa a 
ocupar a figura de vilão da história e o feiti-
ço se vira contra o feiticeiro.  

Segundo o doutrinador José Francisco 
Cunha Ferraz Filho: “A dignidade da pessoa 
humana é o valor - fonte de todos os direi-
tos fundamentais”. Tal princípio reconhece 
a pessoa como sujeito de direito e também 
como ser individual e social. Complemen-
tando o também doutrinador constitucio-
nal, André Ramos Tavares aponta que: “é 
possível visualizar inúmeras situações, 
nas quais a dignidade da pessoa humana 
resta violada, como é o caso da qualidade 
de vida desumana e a prática de medidas 
como a coação moral”.

Nesse sentido, o princípio da DPH tor-
nou um norte quando o assunto é ABAN-

DONO AFETIVO.
Não existe um motivo específico que 

impulsione o Abandono Afetivo, pode in-
clusive ser multifatorial, é aí que a distinção 
perante a ALIENAÇÃO PARENTAL ocorre.

Muitos veem uma relação, muitas ve-
zes da mãe intervir no convívio do pai com 
o filho, e afirmam que essa situação gera-
ria o Abandono Afetivo, o que não ocorre.

O Abandono Afetivo por ser indepen-
dente e multifatorial não pode ser dado 
como resultado de uma “ação de terceiros”, 
no caso, a mãe, avós, tios, enfim, quem te-
nha a criança ou adolescente sob a sua 
vigilância, autoridade ou guarda, como é 
o caso da Alienação Parental, a qual é ca-
racterizada pela interferência direta de um 
desses agentes sobre a criança ou adoles-
cente causando dano ao mesmo quando 
rejeita o outro.

Faz-se importante diagnosticar de for-
ma específica, ambos os institutos, pois 
possuem pontos de ação diferenciados.

Define Cristiano Sobral a Síndrome da 
Alienação Parental (SAP): São manobras 
para promover a destruição de um dos 
pais. Uma postura que põe em risco a saú-
de emocional do filho.

Concluindo, o Abandono Afetivo é ins-
taurado exclusivamente por quem aban-
dona, não tendo como estopim uma ação 
contra terceiros. A Alienação Parental é 
causada por um terceiro que interfere di-
retamente sobre a criança, instaurando na 
criança, ou adolescente, um repúdio sobre 
o outro genitor, ou quem detém o VAG (vi-
gilância, autoridade ou guarda).

Então, conclui-se que muitos outros 
fatores diferenciam esses dois institutos, 
ampliando a fundamentação específica 
das ações. É obvio que também há seme-
lhanças, como um dos princípios atingidos, 
em destaque a Dignidade da Pessoa Hu-
mana e nos dois casos, quem sai perdendo 
é sempre o filho.

É comum haver conflito entre Abando-
no Afetivo e Alienação Parental, os quais, 
muitas vezes,  são tratados como sinô-
nimos,  ou então,  como reflexos um do 
outro. Na realidade trata-se de institutos 
completamente distintos e independentes.
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LEI MARIA DA PENHA
SOB A ÉGIDE DA SUA CONSTITUCIONALIDADE

E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA

RESUMO

O presente artigo faz uma análise acerca 
da dignidade da pessoa humana como valor 
fundamental e a violência doméstica como 
violadora deste princípio previsto Constitui-
ção Federal de 1988. No qual irá se apre-
sentar a importância da Lei 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha) na sociedade brasileira 
em prol da defesa das mulheres que ainda 
é tratada de forma desigual e ainda sofre 
violência pelo seu gênero. Trata de fazer um 
breve histórico sobre tratados e convenções 
internacionais que o Brasil é signatário e que 
têm como objetivo prevenir, punir e erradi-
car a violência doméstica e familiar contra 
a mulher. Faz uma análise sobre a constitu-
cionalidade da referida lei com base no prin-
cípio da igualdade material entre homens 
e mulheres, concluindo que a Lei Maria da 
Penha é considerada um avanço no Brasil 
no que concerne à defesa dos Direitos hu-
manos e da dignidade da mulher.

Palavras-chave: Lei nº 11.340/2006. 
Dignidade da Pessoa Humana. Constitu-
cionalidade da Lei. Lei Maria da Penha.

ABSTRACT

The objective this study shows is a re-
search and analysis about human dignity 
as a fundamental value and domestic vio-
lence as a violator of this principle found 
in the Constitution of the Federative Repu-
blic of Brazil. It will show the importance of 
law nº 11.340/2006, also known as Maria 
da Penha law, to brazilian society and on 
behalf of brazilian women that still suffer 
violence and are not treated equally. For 
the developing of the research, it has been 
made a previous study of the advent of 
international trades law that Brazil is part 
in order to prevent, punish and eradicate 
domestic violence against woman. Finally, 
it analyzes the constitutional principle of 
equality and its effects on the Law Maria 
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da Penha demonstrating the pioneering 
of the law in the defense of woman and 
human rights.

Key words: Law nº 11.340/2006. 
Human dignity. Constitutionality of law 
nº 11.340/2006. CEDAW

INTRODUÇÃO

Durante muito tempo, a violência do-
méstica era considerada um problema 
familiar e não social e apenas por meio 
dos movimentos feministas e das organi-
zações a favor dos direitos das mulheres 
a situação começou a ganhar visibilidade. 
Como resultado dessas reivindicações, a 
sociedade e as instituições se sensibiliza-
ram com o problema e, desde então, este 
passou a ser considerado como situação 
que se vincula com aspectos que envol-
vem saúde pública, Direitos Humanos e 
segurança pública, ou seja, passou a ter 
um caráter geral e com sanções punitivas.

Gradualmente, os mecanismos de 
controle e integração social do direito se 
nutriram de normas de caráter punitivo e, 
paulatinamente, também, a ação jurídica 
se ampliou utilizando mecanismos de 
intervenção social e políticas públicas di-
rigidas a prevenir as agressões para pro-
teger as vítimas da violência familiar e de 
gênero.

Mediante o exposto, levanta-se a se-
guinte problemática: a Lei nº 11.340/2006 
(Lei Maria da Penha) de proteção à mu-
lher é Constitucional considerando sua 
real importância para a defesa do funda-
mento da dignidade da pessoa humana? 
Estas questões têm sido debatidas por 

meio jurídico, em que existem nas mais 
diversas obras, que tratam sobre o tema e 
neste texto será esclarecido se a Lei Maria 
da Penha está em acordo com a Consti-
tuição de 1988.

A hipótese proposta será a de com-
provar a constitucionalidade da Lei nº 
11.340/2006, focando-se nos aspectos 
gerais da lei, demonstrando que tal lei tem 
a característica de ser uma ação afirma-
tiva com o intuito de estabelecer a igual-
dade material, que deve ser almejada e 
alcançada pelo Estado Democrático de 
Direito, além de demonstrar que esta se 
encontra amparada pelo fundamento da 
dignidade da pessoa humana. 

A pesquisa se justifica para se enten-
der a contribuição da Lei nº 11.340/2006 
para o exercício efetivo dos Direitos Hu-
manos por parte das mulheres e demons-
trar a sua constitucionalidade. Em aspec-
to secundário se busca entender as diver-
sas formas de violência doméstica contra 
a mulher e a partir de tal entendimento 
construir uma análise crítica da legislação 
específica, que tem como objetivo criar 
mecanismos para coibir a violência do-
méstica e familiar contra a mulher.

Assim, foi possível estabelecer os 
objetivos específicos da pesquisa, consi-
derando a abordagem realizada em cada 
capítulo construído.

ASPECTOS GERAIS da lei 
11.340 (LEI MARIA DA PENHA)

A Lei nº 11.340/ 2006 (Lei Maria da 
Penha) surgiu para reforçar o compromis-
so firmando na Constituição da República 
Federal do Brasil de 1988 de coibir a vio-
lência no âmbito das relações familiares 
(artigo 226, § 8º)1, preservar a dignidade 
da mulher no âmbito do ambiente domés-
tico (artigo 1º, inc. III da CF)2, bem como, 
atender ao princípio da isonomia ou da 

1  Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial 
proteção do Estado.
 [...]
 §8º - O Estado assegurará a assistência à família na 
pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanis-
mos para coibir a violência no âmbito de suas relações.  

2 A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de direito e tem como 
fundamento:
III – a dignidade da pessoa humana;

igualdade da lei (artigo 5º, inc. I da CF) 3.

A Lei nº 11.340/2006 surgiu, tam-
bém, para atender aos preceitos cons-
tantes nos tratados internacionais de 
direitos humanos firmados pelo Brasil, 
em especial a Convenção sobre a Eli-
minação de todas as formas de Discri-
minação Contra a Mulher e a Conven-
ção de Belém do Pará. (artigo 1º da Lei 
nº 11.340/2006).4

O conceito de violência doméstica 
e familiar contra a mulher é previsto 
no artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 (Lei 
Maria da Penha)5. Nessa linha, Pinto e 
Cunha (2015) ensinam que violência 
praticada no âmbito da unidade do-
méstica é aquela que ocorre dentro da 
residência e entre os habitantes que 
têm ou não vínculo familiar, inclusi-
ve os esporadicamente agregados e 
a violência no âmbito familiar ocorre 
quando as pessoas são unidas por 
vínculo jurídico e de natureza familiar, 
podendo ser conjugal, em razão de pa-
rentesco ou por vontade expressa.

A Lei nº 11.340/2006, em seu ar-
tigo 7º, define as formas de violência 
doméstica como violência física, psi-
cológica, sexual, patrimonial e moral. A 
violência física é a conduta que ofende 
a integridade ou a saúde corporal da 
mulher (artigo 7º, I)6.

3 Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à proprie-
dade, nos termos seguintes: I – homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Consti-
tuição.

4 Art. 1º - Esta lei cria mecanismos para coibir e pre-
venir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 
termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de vio-
lência contra a mulher, da Convenção Interamericana para 
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de 
outros tratados internacionais ratificados pela República 
Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e esta-
belece medidas de assistência e proteção às mulheres em 
situação de violência doméstica e familiar. 

5 Art. 5º - Para os efeitos desta Lei, configura violên-

cia doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 

conduta, baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial. 

6 Art. 7º - São formas de violência doméstica e fa-

miliar contra a mulher, entre outras: I – a violência física, 

entendida como qualquer conduta que ofenda sua integri-

dade ou saúde corporal; 

ARTIGO
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Para impedir a tentativa ou a 
consumação do crime de homicídio 
contra a mulher, entrou em vigor no 
dia 9 de março de 2015, alterando o 
artigo 121 do Código Penal, a Lei nº 
13.104/20157, para incluir como cir-
cunstância qualificadora do homicídio, 
o feminicídio (CP, art. 121, §2º, VI).

De acordo com a Lei nº 
13.104/2015, alterando o Código Pe-
nal Brasileiro, a morte de uma mulher 
no âmbito doméstico e familiar pas-
sou a ser homicídio qualificado. Sen-
do, portanto, crime hediondo.

A violência psicológica é prevista 
na Lei nº 11.340/2006 como toda con-
duta causadora de dano emocional e 
diminuição da autoestima da mulher 
ou, ainda, que lhe prejudique e pertur-
be o seu pleno desenvolvimento (inc. II, 
do artigo 7º, da Lei nº 11.340/2006).8

A violência doméstica psicológica, 
em algumas situações, por ser silen-
ciosa, torna-se difícil de ser identifica-
da. Sendo, inclusive, confundida pela 
própria vítima pelo ciúme, controle, 
isolamento, ofensas e humilhações, 
exploração, chantagem, etc., sendo, 
algumas vezes, tolerada pela própria 
mulher que depende economicamente 
do agressor ou por medo, chantagem, 
perseguição ou ameaças. A propósito, 
a jurisprudência é remansosa nesse 
sentido:

A lei 11.340/2006, denominada Lei 
7  art. 1º - O art. 121 do Decreto – Lei nº 2.848, de de-
zembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte redação:
 Art.121: matar alguém.
 Homicídio qualificado
 § 2º _____________
 FEMINICÍDIO
 VI – contra a mulher por razões de condições de sexo 
feminino quando o crime envolve
 I – violência doméstica e familiar
 II – menosprezo ou discriminação à condição de mu-
lher 

8 Art. 7º - São formas de violência doméstica e fa-

miliar contra a mulher, entre outras: II – a violência psico-

lógica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 

dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 

prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que 

vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, 

crenças e decisões, mediante ameaça ou constrangimento, 

humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constan-

te, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridiculariza-

ção, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer 

outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 

autodeterminação. 

Maria da Penha, tem o intuito de pro-
teger a mulher da violência doméstica 
e familiar que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológi-
co e dano moral ou patrimonial, sendo 
que o crime deve ser cometido no âm-
bito da unidade doméstica, da família 
ou em qualquer relação íntima de afe-
to. 2. Na espécie, apurou-se que o Réu 
foi à casa da vítima para ameaçá-la, 
ocasião em que provocou danos em 
seu carro ao atirar pedras. Após, foi 
constatado o envio rotineiro de men-
sagens pelo telefone celular com o 
claro intuito de intimidá-la e forçá-la 
a abrir mão “do controle financeiro da 
pensão recebida pela mãe” de ambos. 
Nesse contexto, inarredável concluir 
pela incidência da Lei nº 11.340/2006, 
tendo em vista o sofrimento psicoló-
gico em tese sofrido pela mulher em 
âmbito familiar, nos termos expressos 
do art. 5º, II, da mencionada legislação 
(STJ, REsp 239.850/DF,j.16.02.2012, 
rel.Min. Laurita Vaz, Dje 05.03.2012).

A violência sexual consiste em 
conduta que constranja a mulher a 
presenciar, manter ou participar de re-
lação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaças, coação ou uso 
da força, que a induza a comerciali-
zar ou a utilizar, de qualquer modo, a 
sua sexualidade, que a impeça de usar 
qualquer método conceptivo, de fazer 
o aborto ou à prostituição, mediante 
coação, com uso de força, chantagem, 
suborno ou manipulação, ou que limite 
ou anule o exercício de direitos sexuais 
e reprodutivos (artigo 7º, III da Lei nº 
11.340/2006).

A Lei Maria da Penha abrange tam-
bém outras formas de violência, e não 
só aquela que diz respeito ao ato sexu-
al em si, o fato de impor a uma mulher 
olhar imagens pornográficas, caracte-
riza a violência sexual.

Maria Berenice Dias (2015, p. 74) 
diz que há uma dificuldade em se ad-
mitir a violência sexual entre pessoas 
ligadas pelo matrimônio, tendo em 
vista que a mulher, sendo casada, tem 

o “dever” matrimonial de manter rela-
ções sexuais com o marido, conforme 
imposições da sociedade machista.

Assim, a mulher tem “o direito a 
uma vida sexual satisfatória livre de 
violência, coerção ou risco de gravidez 
não desejada e de adquirir doença é 
um dos direitos sexuais e reprodutivos 
mais básicos da mulher” (FAUNDES et 
al., 2006, p. 126-135).

Portanto, pratica o crime de violên-
cia doméstica sexual uma pessoa em 
relação de poder e por meio de força 
física, coerção ou intimidação psicoló-
gica, que obriga uma pessoa de iden-
tidade feminina ao ato sexual contra a 
sua vontade, no âmbito das relações 
domésticas, familiares ou de afeto.

Esse tipo de conduta pode configu-
rar um dos crimes contra a dignidade 
sexual, como o estupro (artigo 213); 
violação mediante fraude (artigo 215); 
assédio sexual (216-A); ambos do Có-
digo Penal Brasileiro.

Entretanto, ainda que o crime con-
tra a liberdade sexual tenha sido pra-
ticado contra uma mulher, pode não 
caracterizar crime de violência do-
méstica sexual. Para que isso ocorra 
é necessário que seja no âmbito das 
relações domésticas, familiares ou de 
afeto. A propósito, a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça, assim, se 
manifestou:

Crime deve ser cometido em si-
tuação de violência doméstica. Esta 
corte possui entendimento juris-
prudencial no sentido de que a Lei 
nº 11.340/2006, denominada Lei 
Maria da Penha, objetiva, proteger 
a mulher da violência doméstica e 
familiar que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psico-
lógico, e dano moral ou patrimonial, 
desde que o crime seja cometido no 
âmbito da unidade doméstica, da 
família ou em qualquer relação ín-
tima de afeto. Precedente. Na hipó-
tese dos autos, o crime de estupro 
de vulnerável foi cometido contra a 
filha da prima do recorrido, que se 
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aproveitando desta condição aden-
trou na casa da vítima e a obrigou 
à prática de ato libidinoso diverso 
da conjunção carnal. Neste cená-
rio, não se evidencia que o delito 
eventualmente praticado teve como 
motivação o dolo específico exi-
gido para a aplicação da Lei Maria 
da Penha. Ausência de comprova-
ção da relação doméstica-familiar 
ou de vínculo de parentesco apto 
a atrair a aplicação da Lei Especial 
(STJ, AgRg no REsp 1. 427.927-RJ, 
j, 20.03.2014, rel. Moura Ribeiro, DJe 
28.08.2014).

O crime de violência doméstica 
patrimonial contra a mulher se encon-
tra previsto na Lei nº 11.340/2006. O 
legislador ao tipificá-lo na Lei Maria 
da Penha quis proteger e evitar que 
as mulheres-vítimas sofram qualquer 
chantagem econômica ou financei-
ra. A lei também protege a mulher de 
qualquer situação de desvantagem ou 
de subordinação. Podendo, inclusive, 
denunciar o companheiro ou marido 
por abandono material, como exem-
plo, a falta do pagamento da pensão 
alimentícia. (Artigo 7º, IV da Lei Maria 
da Penha)9.

Nos seus comentários ao artigo, a 
jurista Maria Berenice Dias diz:

A partir da Lei Maria da Penha 
que define a violência patrimonial 
como violência doméstica, quando a 
vítima é mulher e mantém com o au-
tor da infração vínculo de natureza 
familiar, não se aplicam as imunida-
des absolutas ou relativas dos arts. 
182 e 182 do CP (DIAS, 2015, p. 76).

Assim, de acordo com os seus en-
sinamentos, pode sim se admitir o cri-
me de furto na relação afetiva, sendo a 
mulher vítima. Contudo, há controvér-
sias sobre a não aplicação das referi-
das imunidades absolutas ou relativas 
previstas (CP, artigos 181 e 182)10.
9  Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, entre outras:
IV – A violência patrimonial, entendida como qualquer 
conduta que configure retenção, subtração, destruição 
parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas ne-
cessidades (Lei nº 11.340/2006, art. 7º, IV).

10  Art. 181 – É isento de pena quem comete qualquer 
dos crimes previstos neste título, em prejuízo:

O entendimento de Cunha e Pinto 
(2015) é diferente sobre o assunto:

Ante o silêncio do legislador no 
que concerne à mulher vítima de cri-
me patrimonial, a conclusão é mesmo 
no sentido de que as imunidades pre-
vistas no Código Penal não suportam 
qualquer espécie de alteração. Nem 
vale argumentar com eventual apli-
cação de analogia entre a situação do 
idoso e da mulher. Primeiro, porque é 
um tanto discutível se pretender igua-
lar ambas as condições, de forma a 
propiciar a incidência da analogia. 
Segundo, como já destacado, porque 
não foi essa a opção do legislador. E, 
terceiro, em virtude de que o emprego 
desse processo de auto integração, 
no caso, seria francamente desfa-
vorável ao agente, pois importaria 
na adoção da chamada analogia in 
malam partem. Ora, é sabido que a 
analogia jamais pode incidir sobre 
normas penais incriminadoras crian-
do figuras típicas não previstas em lei, 
ao arrepio do art. 1º. do CP. Por conta 
disso é que, a despeito da Lei Maria 
da Penha, nenhuma alteração experi-
mentou o Código Penal no que tange 
às imunidades.

Entretanto, o Superior Tribunal de 
Justiça, em apreciação ao Habeas 
Corpus nº 92.875/RS, se manifestou 
sobre o assunto:

A Lei Maria da Penha nada mais 
é que o instrumento legal apto ao al-
cance desse escopo constitucional. 
Não se trata na espécie de aplicação 
do princípio da igualdade, mas sim, 
de aplicação da garantia da isono-
mia, oriunda da acepção aristotélica 
lançada na obra “Ética a Nicômaco, 
que nela enxerga a necessidade de 
“tratar igualmente os iguais e desi-
gualmente os desiguais”. (ARISTÓ-
TELES. Ética a Nicômaco, p.124-
125). Tal princípio garante o sentido 
de que as normas não devem ser 
simplesmente elaboradas e aplica-
das indistintamente a todos os in-
divíduos, ele é mais profundo, con-
sidera a existência de grupos ditos 

I – do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; 
II – de ascendente ou descendente, seja o parentesco legí-
timo ou ilegítimo, seja civil ou natura.

minoritários e hipossuficientes, que 
necessitam de uma proteção espe-
cial para que alcancem a igualdade 
processual. Neste contexto, a Lei 
Maria da Penha é um exemplo de 
implementação para a tutela do gê-
nero feminino, justificando-se pela 
situação de vulnerabilidade e hipos-
suficiência em que se encontram as 
mulheres vítimas da violência do-
méstica e familiar.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, 
superando essa questão controversa, se 
manifestou pela não aplicação da imu-
nidade absoluta aos crimes de violência 
doméstica patrimoniais, previstos na Lei 
Maria da Penha.

A Lei Maria da Penha entende 
como crime de violência moral qual-
quer conduta que possa configurar 
calúnia, difamação e injúria (artigo 7º, 
V)11, sendo cometido dentro do âmbito 
doméstico ou familiar.

Esses crimes são tipificados no ar-
tigo 138 (calúnia), artigo 139 (difama-
ção) e no artigo 140 (injúria) do Código 
Penal Brasileiro.

Estes são os aspectos formais da 
Lei nº 11.340, em que tal lei demons-
trou um grande avanço constitucional, 
pois materializou a defesa pelas mu-
lheres, em que finalmente se entendeu 
a diferença existente entre homens e 
mulheres. A Lei Maria da Penha é con-
siderada como uma das três melhores 
leis do mundo pelo Fundo de Desen-
volvimento das Nações Unidas para 
a Mulher, o que demonstra a sua im-
portância não só em âmbito nacional, 
mas também em uma dimensão inter-
nacional. Além dos aspectos formais 
não se deve olvidar do principio que a 
lei Maria da Penha busca, em sua es-
sência, proteger, que é a dignidade da 
pessoa humana elencada no artigo 1°, 
inciso III, da Constituição Federal de 
1988, que será tratado no tópico se-
guinte.

CONSTITUCIONALIDADE DA LEI

11  Art. 7º, V- a violência moral, entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

ARTIGO
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Igualdade formal e material

A Lei nº 11.340/2006 é debatida 
quanto a sua constitucionalidade devi-
do ao fato que alguns estudiosos enten-
dem que a Lei Maria da Penha não está 
de acordo com o princípio da igualdade 
do artigo 5º, inciso I, da Constituição 
Federal que se refere acerca da igual-
dade de todos os cidadãos perante a lei 
no seguinte sentido:

Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer nature-
za, 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 seguin-
tes: I - homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição (BRASIL, 1988).

Deve se entender que a igualdade 
do art. 5° da Constituição Federal diz 
respeito à igualdade formal, ou seja, à 
igualdade na qual todos são iguais pe-
rante a lei. Tal igualdade não leva em 
consideração as diferenças existentes 
no plano real, em que tal igualdade não 
poderá ser implementada se não con-
siderar as desigualdades existentes, tal 
como preceitua o grande filósofo Aris-
tóteles, que entendia que a igualdade 
consiste em tratar igualmente os iguais 
e desigualmente os desiguais na medi-
da de sua desigualdade. Para Aristóte-
les, o termo justiça só poderá ser sinô-
nimo de igualdade, quando os sujeitos 
envolvidos sejam de fato iguais, e no 
caminho inverso o termo desigualdade 
poderá ser sinônimo de justo, quan-
do os sujeitos forem desiguais entre 
si para se tratarem de maneira desi-
gual os sujeitos envolvidos na relação 
(ARISTÓTELES, 1997).

Assim, é possível entender a pro-
teção que é dada à mulher brasileira 
diante da desigualdade sofrida por 
questões culturais, pela qual a mulher 
ainda “carrega” o estigma de uma so-
ciedade ainda com raízes patriarcais.

Em uma sociedade plural, os sujeitos 
diferem uns dos outros, com isto se deve 

ter uma lei que regule de forma ampla e 
igualitária a todos, porém para se alcan-
çar uma igualdade se deve verificar a di-
ferenças entre tais sujeitos, sendo assim 
deverá se ter diversos comandos levando 
em consideração a realidade das mino-
rias, que se encontram em desvantagem 
social. San Tiago Dantas explica o sentido 
de igualdade em uma sociedade plural:

Quanto mais progridem e se or-
ganizam as coletividades, maior é o 
grau de diferenciação a que atinge 
seu sistema legislativo. A lei rara-
mente colhe no mesmo comando 
todos os indivíduos; quase sem-
pre atende a diferenças de sexo, de 
profissão, de atividade, de situação 
econômica, de posição jurídica, de 
direito anterior; raramente regula do 
mesmo modo a situação de todos 
os bens, quase sempre os distingue 
conforme a natureza, a utilidade, a 
raridade, a intensidade da valia que 
oferecem a todos; raramente quali-
fica de um modo único as múltiplas 
ocorrências de um mesmo fato, qua-
se sempre as distingue conforme as 
circunstâncias em que se produzem, 
ou conforme a repercussão que têm 
no interesse geral. Todas essas 
distinções, inspiradas no agrupa-
mento natural e racional dos indiví-
duos e dos fatos, são essenciais ao 
processo legislativo, e não ferem o 
princípio da igualdade. Servem, po-
rém, para indicar a necessidade de 
uma construção teórica, que permi-
te distinguir as leis arbitrárias das 
leis conformes ao direito, e eleva até 
essa alta triagem a tarefa do órgão 
máximo do Poder Judiciário (DAN-
TAS, 1948, p. 357-367).

Por isso que a Constituição, em 
seu artigo 3°, inciso IV, diz que um 
dos objetivos fundamentais será o de 
promover o bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. Para se atingir uma 
real igualdade deverá se ter em vista a 
igualdade material, em que esta deve 
se ater às diferenças existentes entre 
as pessoas para que possa, de ma-
neira eficaz, entender a realidade dos 
indivíduos e aplicar a lei levando em 

consideração as disparidades existen-
tes em cada indivíduo.

Tal igualdade deverá ser traçada 
por meio das leis, porém também de 
políticas sociais para que tal igualda-
de seja alcançada no plano material 
e não apenas no formal. A igualdade 
não significa que os sujeitos deverão 
ser tratados de maneira igualitária, 
diferente disso, assim como explica 
Hans Kelsen:

a igualdade dos sujeitos na or-
denação jurídica, garantida pela 
Constituição, não significa que es-
tes devam ser tratados de maneira 
idêntica nas normas e em particu-
lar nas leis expedidas com base na 
Constituição. A igualdade assim 
entendida não é concebível: seria 
absurdo impor a todos os indivíduos 
exatamente as mesmas obrigações 
ou lhes conferir exatamente os mes-
mos direitos sem fazer distinção al-
guma entre eles, como por exemplo, 
entre crianças e adultos, indivíduos 
mentalmente sadios e alienados, 
homens e mulheres (KELSEN 1999 
apud BANDEIRA DE MELLO, 2005, p. 
76).

A Lei Maria da Penha somente será 
aplicada, quando a violência pratica-
da ocorrer em decorrência do gênero 
mulher e estiver nos casos de violên-
cia doméstica, familiar e nas relações 
íntimas de afeto. A Lei nº 11.340/2006 
não deve ser aplicada à violência do-
méstica sofrida pelos homens, visto 
que o que leva em conta na lei é a vio-
lência doméstica praticada contra a 
mulher, levando em consideração as 
razões culturais e a ordem social, que 
existe na sociedade brasileira para que 
ocorra tal violência.

A Lei Maria da Penha é totalmen-
te constitucional, visto que tem uma 
finalidade precípua, que é a de nivelar 
o homem com a mulher, tentando tirar 
o estigma social que a mulher carrega 
na sociedade. A lei é uma concretiza-
ção do art. 226, parágrafo 8° da Cons-
tituição Federal de 1988, na qual se 
define que “O Estado assegurará a as-
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sistência à família na pessoa de cada 
um dos que a integram, criando meca-
nismos para coibir a violência no âm-
bito de suas relações”. O tratamento 
de forma desigual para com os desi-
guais é absolutamente constitucional, 
em que só será efetivada a igualdade 
diante de tal tratamento, por meio das 
políticas públicas.

No Estado de Minas Gerais há al-
guns julgados contra o argumento de 
que a Lei Maria da Penha seria incons-
titucional. Verifica-se o julgado, como 
exemplo, o proferido pelo relator Ale-
xandre Victor de Carvalho, de onze de 
fevereiro de dois mil e oito:

EMENTA: APELAÇÃO - LEI MARIA 
DA PENHA - INCONSTITUCIONALI-
DADE - INOCORRÊNCIA - BUSCA DA 
IGUALDADE SUBSTANTIVA - COE-
RÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA ISO-
NOMIA. A ação afirmativa do Estado 
que busque a igualdade substantiva, 
após a identificação dos desníveis 
sócio-culturais que gere a distin-
ção entre iguais/desiguais, não se 
pode tomar como inconstitucional 
já que não lesa o princípio da isono-
mia, pelo contrário: busca torná-lo 
concreto, efetivo. As ações políti-
cas destinadas ao enfrentamento 
da violência de gênero - deságüem 
ou não em Leis - buscam a efetiva-
ção da igualdade substantiva entre 
homem e mulher enquanto sujeitos 
passivos da violência doméstica. O 
tratamento diferenciado que existe - 
e isto é fato - na Lei 11.340/06 entre 
homens e mulheres não é revelador 
de uma faceta discriminatória de 
determinada política pública, mas 
pelo contrário: revela conhecimento 
de que a violência tem diversidade 
de manifestações e, em algumas 
de suas formas, é subproduto de 
uma concepção cultural em que a 
submissão da mulher ao homem 
é um valor histórico, moral ou reli-
gioso - a origem é múltipla. (TJMG, 
CComp 1.0000.07.457576-2/000, j. 
05.12.2007, rel. Alexandre Victor de 
Carvalho, DO 11.01.2008).

Dessa forma, percebe-se que os 
argumentos contra a sua constitucio-

nalidade fundamentados no princípio 
da isonomia não têm real justificativa, 
pois o tratamento da lei de forma di-
ferenciada tem um real encontro com 
o preceito do Estado Democrático de 
Direito.

Nesse caso, o Estado busca a valo-
ração de todos os seus sujeitos. Para 
que ocorra a real valoração da mulher 
necessita-se de ações positivas do Es-
tado, buscando-se efetivar a igualdade 
preceituada na Carta Magna.

Ação afirmativa

A Constituição Federal de 1988 
busca, em seu artigo 3°, inc. IV, pro-
mover o bem de todos os cidadãos, 
não devendo haver qualquer tipo de 
discriminação. Diante dessa máxima, 
o Constituinte incumbiu ao Estado a 
função de proporcionar aos seus cida-
dãos a sua integração e o bem-estar 
na sociedade sem qualquer discrimi-
nação.

Porém, tal função de proporcionar 
o bem para toda a sociedade é de di-
fícil aplicação, levando em considera-
ção somente a igualdade formal. Por 
isso, que para a real efetivação do 
bem-estar social deverão existir polí-
ticas públicas para que possam ofere-
cer a verdadeira materialidade da lei.

A Lei Maria da Penha trata disso, 
pois deverá materializar o bem-estar 
das mulheres por meio da criação de 
dispositivos, que sejam capazes de 
dar real efetivação à lei. Serge Atcha-
bahian (2004, p. 82) discorre sobre as 
ações afirmativas:

[...] as ações afirmativas são me-
didas privadas ou politicas publicas 
objetivando beneficiar determina-
dos segmentos da sociedade, sob 
o fundamento de lhes falecerem as 
mesmas condições de competição 
em virtude de terem sofrido discri-
minações ou injustiças históricas.

As ações afirmativas são de extre-
ma valia para uma sociedade plural, 
como a brasileira e com históricos de 
discriminação, pois só a partir da apli-

cação dessas medidas que se alcan-
çará a equidade na sociedade, quando 
se terá uma sociedade justa e iguali-
tária. As ações afirmativas visam uma 
equiparação desigual igualitária tem-
porária, pois o Estado dessa maneira 
buscará uma aceleração da igualdade 
preceituada na Carta Magna e quan-
do a igualdade entre os desiguais for 
alcançada, tais ações afirmativas não 
serão mais utilizadas. As ações afir-
mativas são totalmente legais, pois 
estas têm como a sua base o princípio 
da dignidade da pessoa humana, que 
norteia a Constituição da República de 
1988.

É importante frisar que a aplica-
ção de leis que protegem certos gru-
pos são transitórias, logo quando se 
visualizar que a proteção dada já não 
é mais necessária, ou seja, quando 
se alcançar a igualdade entre todos, 
o legislador não necessitará aplicar 
mais as ações afirmativas, visto que 
o seu propósito foi finalmente alme-
jado, como assim diz o artigo 4° da 
Convenção sobre a eliminação de 
todas as formas de discriminação 
contra a mulher. No Brasil, tal Con-
venção é ratificada: A adoção, pelos 
Estados Partes, de medidas espe-
ciais de caráter temporário visando 
acelerar a vigência de uma igualda-
de de fato entre homens e mulheres 
não será considerada discrimina-
ção, tal como definido nesta Con-
venção, mas de nenhuma maneira 
implicará, como consequência, na 
manutenção de normas desiguais 
ou distintas; essas medidas deverão 
ser postas de lado quando os obje-
tivos de igualdade de oportunidade 
e tratamento tiverem sido atingidos 
(Convenção sobre a eliminação de 
todas as formas de discriminação 
contra a mulher, 1981).

No dia 9 de fevereiro de 2012, o 
Supremo Tribunal Federal apreciou o 
pedido da Advocacia Geral da União 
para que declarasse a constituciona-
lidade dos artigos 1°, 33 e 41da Lei nº 
11.340, sendo esta a Ação Direta de 
Constitucionalidade número 19. Tal 
ação foi julgada procedente, declaran-

ARTIGO
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do constitucionais os artigos 1°, 33 e 
41. Diante de tal julgamento pela mais 
alta corte do país, declarando a Cons-
titucionalidade da lei, o argumento 
sobre a sua inconstitucionalidade se 
torna cada vez mais “frágil”.

Destarte, é de se entender que a Lei 
nº 11.340/2006 busca efetivar o prin-
cípio da igualdade elencado na Consti-
tuição, por meio de políticas públicas, 
em que estas sempre buscam o ver-
dadeiro conceito de justiça e igualdade 
de um Estado Democrático de Direito.

CONCLUSÃO

Verificou-se que a Lei nº 
11.340/2006, que trata da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, 
mais conhecida como Lei “Maria da 
Penha”, que é uma lei específica, van-
guardista, surgiu como expressão de 
democracia, de uma dívida do Estado 
para com a sociedade e, consequen-
temente, do Estado com as mulheres 
que, por sua vez, lutavam pelo reco-
nhecimento da igualdade legal entre 
homens e mulheres.

Dessa forma, a sociedade brasilei-
ra reconheceu que a violência domés-
tica e familiar praticada contra as mu-
lheres ia contra todo o texto constitu-
cional e se apresenta como uma grave 
violação aos Direitos Humanos, com 
isto a Constituição Federal elevou a 
dignidade da pessoa humana ao sta-
tus de princípio fundador do Estado 
Democrático de Direito brasileiro.

A justificativa para reconhecer a cons-
titucionalidade é que a lei tem como obje-
tivo prevenir, punir e erradicar a violência 
doméstica e familiar praticada contra a 
mulher pelo homem, sendo assim, uma 
lei protetiva, baseada no princípio da igual-
dade constitucional e que está em conso-
nância com o princípio fundamental da 
dignidade humana.

Acredita-se que qualquer país do 
mundo que tenha um projeto político, 
ideológico e/ou sistema de governo 
sério deve ter como prioridade abso-

luta as Políticas Públicas, como meca-
nismos efetivos de enfrentamento da 
violência contra a mulher, por meio de 
planejamento e execução de progra-
mas, projetos e ações concretas, como 
a criação de entidades destinadas ao 
atendimento à mulher em situação de 
violência doméstica e familiar.

Assim, ainda se considera funda-
mental a descentralização dessas po-
líticas, de forma que a sociedade civil 
organizada possa participar e se com-
prometer com os projetos dirigidos 
às mulheres, além de ser tal condição 
obrigação constitucional do Estado 
em garantir, fiscalizar, denunciar, pre-
venir as situações de violência domés-
tica e a preservação dos direitos míni-
mos da mulher, incumbindo, também, 
a família e a sociedade dessa tarefa.

Diante disto, a pesquisa compro-
vou a sua hipótese demonstrando que 
a lei Maria da Penha é constitucional, 
pois não fere o principio da igualdade 
preceituado no art. 5° da Constituição 
Federal que trata da igualdade formal 
e também demonstrou a importância 
da defesa do principio da dignidade 
humana, que norteia o Estado Demo-
crático de Direito, para a defesa da vio-
lência sofrida pelas mulheres.
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No dia 18 de fevereiro de 2016, 
por ocasião de uma conferên-
cia no auditório da OAB, pro-
movida pela Escola Superior 

de Advocacia e representada pelo seu 
Diretor Geral, Professor João Batista Eri-
ceira, foi inaugurada a 1ª Pós-Graduação 
em Ciências Jurídico-Políticas, em parce-
ria entre a Universidade Portucalense, o 
Centro de Estudos Constitucionais e de 
Gestão Pública-CECGP e a UNISULMA. 

Esta pós-graduação tem por objetivo 
incentivar a investigação e aprofundar os 
conhecimentos dos alunos, suscitar de-
bates, promover e facilitar a cooperação 
e disseminação da informação jurídica 
entre docentes, discentes, entre Portugal 
e o Brasil. Constitui uma resposta séria 
às novas exigências de um mercado de 
trabalho aberto ao mundo, pois propor-
ciona a aquisição de competências e 
conhecimentos que podem ser decisivos 

no exercício profissional. Este curso, em 
concreto, ganha ainda mais relevância em 
termos profissionais, porque visa estabe-
lecer uma ligação entre o conhecimento 
científico e o conhecimento empírico, ao 
mesmo tempo que aposta na investiga-
ção, numa época em que o conhecimento 
é fator de diferenciação. 

A acuidade dos conteúdos programá-
ticos, a abrangência das disciplinas, a ele-
vada preparação científica e pedagógica 
dos professores que vão lecionar neste 
curso, tanto os oriundos da Universidade 
Portucalense, como os selecionados cri-
teriosamente pela CECGP, são traços rele-
vantes e distintivos deste curso. 

A heterogeneidade de mundividências 
e experiências profissionais dos docentes 
e discentes tornam as aulas, e no meu 
caso tornaram as aulas de “Contratos”, 
valiosos fóruns de discussão e debate, 

possibilitando aos alunos o contacto com 
realidades, por vezes desconhecidas e de 
especial relevância, quer pela transmissão 
de conhecimentos, quer pela partilha de 
experiências particulares da vida prática, 
constituindo, assim, uma importante “pe-
dra angular” desta formação.

Foi com satisfação que pude com-
provar que os objetivos desenhados para 
este curso começaram a materializar-se 
no decurso da disciplina de Contratos. 
Os alunos inscritos, advogados, juízes, 
promotores, professores, etc., para além 
de terem demonstrado um elevado nível 
de conhecimentos, rigor e seriedade na 
forma como analisaram alguma juris-
prudência portuguesa e na forma como 
verbalizaram as suas dúvidas, foram 
participativos e interessados, souberam 
comparar o regime dos contratos em di-
reito português com o regime jurídico de 
determinados contratos em direito brasi-

“A acuidade dos conteúdos programáticos, a abrangência das disciplinas, a elevada preparação científica e 
pedagógica dos professores que vão lecionar neste curso, tanto os oriundos da Universidade Portucalense, como os 

selecionados criteriosamente pela CECGP, são traços relevantes e distintivos deste curso.”

Doutora Mónica Martínez enfatiza a qualidade da pós-
graduação conducente ao mestrado em Direito na 

Universidade Portucalense.
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leiro, e aperceberam-se da importân-
cia e mais-valia do direito comparado 
e desta parceria. 

Com esta interação foram apro-
fundados e adquiridos novos co-
nhecimentos, e alguns alunos até já 
começaram a delinear as suas linhas 
de investigação, os temas que irão 
desenvolver na dissertação de mes-
trado. 

A disciplina de Contratos foi a 
primeira de muitas outras que se 
seguirão. Estão ainda previstas as 
seguintes disciplinas: Ciência Politica; 
Organizações Internacionais; Direito 
do Consumidor; Teoria Politica; Res-
ponsabilidade Internacional; Direito 
Tributário e Criminologia. E como a 
pós-graduação assenta na investiga-
ção foi criada uma disciplina de Me-
todologia da Investigação. A conclu-
são de cada disciplina pressupõe a 
apresentação de um trabalho escrito. 
Este, mais tarde, poderá ser publica-
do na Revista Jurídica Portucalense/
Portucalense Law Journal (http://
revistas.rcaap.pt/juridica/) - revista 
com revisão cega por pares/ blind 
peer review e em open acess - pode-
rá integrar a dissertação a desenvol-
ver ou, ainda, servir para a avaliação 
do aluno e conclusão desta pós-gra-
duação.

Mónica Martinez de Campos
Coordenadora Internacional do Mestrado em Direito da Universidade Portucalense

Professora Associada do Departamento de Direito
Editora-Geral da Revista Jurídica Portucalense/Portucalense Law Journal

Investigadora Integrada no Instituto Jurídico Portucalense

Gostaria de aproveitar esta pe-
quena nota sobre a organização 
da pós-graduação para agradecer 
publicamente ao Professor Sergio 

Victor Tamer e ao Professor Dimas 

Salustiano a forma como me rece-

beram, que ultrapassou sem dúvida 

todas as minhas expectativas, agra-

decer à equipa do CECGP pelo seu 

profissionalismo, fundamental para o 

sucesso desta pós-graduação, e aos 

alunos, André Jordany Araújo Silva, 

Cristiane Gomes Coelho Maia Lago, 

Tany Carvalho Bayma Linhares, 

Giovanna Nunes Correia de Castro, 

Anna Graziella Santana Neiva Cos-

ta, Carlos Roberto Feitosa Costa, 

Marcelo Antonio Nogueira Araújo, 

James Ricardo Ferreira Piloto, Vir-

ginia Maria Rosa Praseres de Mi-

randa, Márcia Cavalcante de Aguiar, 

José Eduardo Pereira Junior, Iria 

D'Arc Querino Silva, Thiago Roberto 

Morais Diaz, Carolina Moraes Mo-

reira de Souza Estrela, Diego Carlos 

Sá Dos Santos e Vânia Maria Ca-

melo Ferreira, pelo empenho e inte-

resse demonstrado, e pela qualidade 

das suas intervenções nas aulas. 

Os “ingredientes” necessários ao 

sucesso deste curso estão reunidos. 
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“CAMINHAMOS A PASSOS LARGOS PARA O COMMON LAW", 
AFIRMOU O MINISTRO TEORI ZAVASCKI

DEBATE:
CIVIL LAW OU COMMON LAW?

RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA RE-
BATE: “Preferimos continuar seguindo, como qua-
se todos os países da Europa continental, o modelo 
de civil law, em que o Juiz deve cingir-se, em suas 
decisões, à Lei e à Constituição. ”

A QUESTÃO POSTA PELO JURISTA RÔ-
MULO DE ANDRADE MOREIRA:

Em palestra realizada  no 18º. Congresso In-
ternacional de Direito Constitucional, organizado 
pelo Instituto Brasiliense de Direito, o Ministro Teori 
Zavascki, afirmou que “nosso sistema caminha a 
passos largos para o common law”. Na opinião 
dele, cada vez mais a estrutura da jurisdição cons-
titucional brasileira estrutura-se em torno da valori-
zação dos precedentes judiciais e da jurisprudência 
para além do que dita a doutrina clássica. Segundo 
o Ministro, com o aumento do que ele chama de 
“eficácia expansiva das decisões judiciais”, o Di-
reito brasileiro tem valorizado cada vez mais os pre-
cedentes judiciais: “Não podemos mais dizer que 
decisões de eficácia erga omnes são apenas as 
que decorrem do controle concentrado de cons-
titucionalidade ou da resolução do Senado que 
afasta a aplicação da lei declarada inconstitucio-
nal. Com a expansão do controle concentrado de 
constitucionalidade, a eficácia expansiva das de-
cisões do Supremo se tornou natural, tanto para 
declarar uma lei inconstitucional quanto para de-
clarar constitucional.”

O Ministro, no entanto, aponta que essa supervalorização da jurisprudência 
criou um subproduto, indagando em seguida: "se a eficácia expansiva das 
decisões do Supremo tem se ampliado, o cumprimento dessas decisões 
pode ser exigido por meio de reclamação? Isso criaria um problemão, por-
que transformaria o Supremo em corte de competência originária para to-
dos os fenômenos”, afirmando que o Supremo já havia decidido que “a força 
expansiva das decisões não é vinculante, é persuasiva. E aí entra a diferen-
ça entre as decisões de força normativa e as decisões de força executiva 
do Supremo, o que explica também a prática corriqueira do Tribunal em 
modular suas declarações de inconstitucionalidade."

O primeiro caso, explicou o Ministro, são as decisões de controle consti-
tucional de leis. A jurisprudência clássica do Supremo é de que, se uma lei é 
inconstitucional, o é desde que foi editada. Ou seja, leis inconstitucionais são 
nulas e, portanto, os efeitos da decisão retroagem - o grande voto contrário a 
essa percepção, conforme o Ministro, é do Ministro Leitão de Abreu, para quem 
leis declaradas inconstitucionais são anuladas, o que faria com que a inconsti-
tucionalidade passasse a valer a partir da data da publicação do acórdão, sem 
retroagir. No entanto, a modulação explica-se pela eficácia executiva: “O efeito 
vinculante é da decisão que declarou a norma inconstitucional, e não da 
própria norma. O efeito vinculante, portanto, é sempre ex nunc. O efeito nor-
mativo é que se dá no plano das ideias, como escreveu Pontes de Miranda.”

Ele também assinalou que a jurisdição constitucional brasileira passa por 
um momento de mudanças, mas “de grande vigor”, já que a própria definição 
clássica de jurisdição constitucional já não se aplica mais aos tempos atuais: 
“Não é apenas o controle da constitucionalidade das normas, ou do conflito 
de leis com a Constituição. É a relação das coisas, no sentido mais amplo, 
com a Constituição. Relaciona leis, atos, condutas e até a jurisdição com a 
Constituição.”

Como exemplos dessa “nova fronteira” da jurisdicional constitucional, 
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citando os tratados internacionais de Di-
reitos Humanos que, assinados antes da 
emenda, ou não ratificados pela maioria 
qualificada, são, conforme a jurisprudên-
cia do Supremo (com a qual não con-
cordamos, frise-se), normas suprale-
gais, mas infraconstitucionais. “Estamos 
diante de um novo domínio. Portanto, os 
tratados podem ser objeto de controle 
de constitucionalidade, mas também 
podem ser parâmetros para a jurisdição 
constitucional.

O Ministro também ressaltou os “no-
vos domínios da jurisdição constitucio-
nal, ainda carentes de aprofundamento 
teórico”, declarando que “a jurisdição 
constitucional se dá aos poucos, não 
se forma da noite para o dia e nem por 
ação de uma pessoa. É construção pau-
latina”.1

Pois bem.

Efetivamente, na sessão do dia 20 de 
março de 2013, no julgamento da Re-
clamação nº. 4335, na qual a Defensoria 
Pública da União questionou decisão do 
juízo da Vara de Execuções Penais de Rio 
Branco que havia negado a dez condena-
dos por crimes hediondos o direito à pro-
gressão de regime prisional, ficou decidi-
do que, embora o artigo 52, X, da Cons-
tituição estabeleça que o Senado deve 
suspender a execução de dispositivo legal 
ou da íntegra de lei declarada inconstitu-
cional por decisão definitiva do Supremo, 
as decisões da Corte revestem-se de efi-
cácia expansiva, mesmo quando toma-
das em controvérsias de índole individual. 

Naquele julgamento, os Ministros 
Sepúlveda Pertence (aposentado), Joa-
quim Barbosa, Ricardo Lewandowski e 
Marco Aurélio julgavam inviável a Recla-
mação, mas, de ofício, concediam Habe-
as Corpus para que os dez condenados 
tivessem seus pedidos de progressão do 
regime analisados, individualmente, pelo 
juiz da Vara de Execuções Criminais. Os 
votos dos Ministros Gilmar Mendes (rela-
tor) e Eros Grau (aposentado) somaram-
-se aos proferidos na sessão do dia 20, 
no sentido da procedência da Reclama-
ção. Para ambos, a regra constitucional 

1  http://www.conjur.com.br/2015-nov-10/caminha-
mos-passos-largos-common-law-teori-zavascki

que remete ao Senado a suspensão da 
execução de dispositivo legal ou de toda 
lei declarada inconstitucional pelo Su-
premo tem efeito de publicidade, pois as 
decisões da Corte sobre a inconstitucio-
nalidade de leis têm eficácia normativa, 
mesmo que tomadas em ações de con-
trole difuso.

Em voto-vista, o mesmo Minis-
tro Teori Zavascki, citou as importan-
tes mudanças decorrentes da Reforma 
do Judiciário (Emenda Constitucional  
45/2004), que permitiu à Corte editar sú-
mulas vinculantes e filtrar, por meio do 
instituto da repercussão geral, as contro-
vérsias que deve julgar. “É inegável que, 
atualmente, a força expansiva das deci-
sões do Supremo Tribunal Federal, mes-
mo quando tomadas em casos concre-
tos, não decorre apenas e tão somente 
da resolução do Senado, nas hipóteses 
do artigo 52, inciso X, da Constituição”, 
afirmou. O fenômeno, segundo o Ministro, 
“está se universalizando por força de 
todo um conjunto normativo constitu-
cional e infraconstitucional direcionado 
a conferir racionalidade e efetividade às 
decisões dos Tribunais Superiores e es-
pecialmente à Suprema Corte”.

Para o Ministro, contudo, era neces-
sário dar interpretação restritiva às com-
petências originárias do Supremo, pois 
o uso indistinto da reclamação poderia 
transformar o Tribunal em “verdadeira 
corte executiva”, levando à supressão de 
instâncias locais e atraindo competências 
próprias de instâncias ordinárias. No caso 
em análise, entretanto, o Ministro Teori 
Zavascki acolheu a Reclamação nº. 4335 
por violação à Súmula Vinculante nº. 26 
(“para efeito de progressão de regime no 
cumprimento de pena por crime hedion-
do, ou equiparado, o juízo da execução 
observará a inconstitucionalidade do 
artigo 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 
1990”). Embora a Reclamação tenha sido 
ajuizada mais de três anos antes da edi-
ção da súmula, a aprovação do verbete 
constitui, segundo o Ministro, fato super-
veniente, ocorrido no curso do julgamento 
do processo, que não pode ser desconsi-
derado pelo Juiz de Direito, nos termos do 

artigo 462 do Código de Processo Civil.

Esta verdadeira “novela mexicana” ini-
ciou-se em fevereiro de 2006 quando, por 
seis votos a cinco, os Ministros declara-
ram a inconstitucionalidade do dispositivo 
da Lei dos Crimes Hediondos que proibia 
a progressão do regime de cumprimento 
da pena (já alterado). Mas como a decisão 
foi tomada por meio de um Habeas Cor-
pus, o Juiz da Vara de Execuções consi-
derou que ela só teve efeito imediato para 
as partes envolvidas no processo. Para 
ele, a eficácia geral da decisão (eficácia 
erga omnes) só passaria a valer quando 
o Senado Federal publicasse resolução 
suspendendo a execução da norma con-
siderada inconstitucional pelo Supremo, 
como prevê a Constituição. Depois, na 
sessão do dia 19 de abril de 2007, pedido 
de vista do Ministro Ricardo Lewandowski 
suspendeu o julgamento.

Naquela oportunidade, quatro dos Mi-
nistros já se posicionaram sobre a maté-
ria: Gilmar Mendes e Eros Grau disseram 
que a regra constitucional tem simples 
efeito de publicidade, uma vez que as de-
cisões do Supremo sobre a inconstitucio-
nalidade de leis têm eficácia normativa, 
mesmo que tomadas em ações de con-
trole difuso (incidental), ou seja, aquelas 
que decidem questões no caso concreto, 
com efeitos entre as partes. “Não é mais 
a decisão do Senado que confere eficá-
cia geral ao julgamento do Supremo. A 
própria decisão da Corte contém essa 
eficácia normativa”, afirmou o Ministro 
Gilmar Mendes. “A decisão do Senado é 
ato secundário ao do Supremo”, disse o 
Ministro Eros Grau.

Houve divergência, pois os Ministros 
Sepúlveda Pertence e Joaquim Barbosa 
refutaram a solução proposta por Gilmar 
Mendes e Eros Grau. Mesmo afirmando 
que o dispositivo em debate é “obsole-
to”, o Ministro Sepúlveda Pertence não 
concordou em reduzir a uma “posição 
subalterna de órgão de publicidade de 
decisões do Supremo” uma prerrogativa 
à qual o Congresso se reservou. Segundo 
ele, as sucessivas Constituições promul-
gadas no Brasil têm mantido o disposi-
tivo. Ele defendia então a utilização, no 
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caso, da súmula vinculante, criada pela 
Emenda Constitucional nº 45/04. 

Já o Ministro Joaquim Barbosa clas-
sificou como anacrônico o posiciona-
mento do Juiz da Vara de Execuções de 
Rio Branco. “O anacronismo é do juiz. 
Portanto, do próprio Poder Judiciário”, 
afirmou. Ele defendeu a manutenção da 
leitura tradicional do dispositivo constitu-
cional em discussão por ser “uma autori-
zação ao Senado, e não uma faculdade 
de cercear decisões do Supremo”.

Os quatro Ministros concordaram que 
os dez condenados tinham o direito de te-
rem seus pedidos de progressão do regi-
me de cumprimento da pena analisados, 
individualmente, pelo Juiz de Execuções 
Criminais. Os Ministros Gilmar Mendes e 
Eros Grau concederam o direito ao deferir 
a reclamação. Já os Ministros Sepúlveda 
Pertence e Joaquim Barbosa concede-
ram Habeas Corpus de ofício aos con-
denados, já que o primeiro indeferiu a 
Reclamação e o segundo não conheceu 
do pedido.

O julgamento continuou na sessão 
do dia 16 de maio de 2013 quando, mais 
uma vez, foi adiado, em razão de novo pe-
dido de vista do Ministro Teori Zavascki. 
Continuava, portanto, a discussão acerca 
da função desempenhada pelo Supremo 
Tribunal Federal e pelo Senado Federal 
no controle difuso de constitucionalidade 
das leis.

Aliás, quando se pronunciou no seu 
voto-vista, o Ministro Ricardo Lewan-
dowski ressaltou que a competência do 
Senado no controle de constitucionalida-
de de normas tem sido reiterada, desde 
1934, em todas as constituições federais, 
não sendo “mera reminiscência histó-
rica”. De acordo com ele, reduzir o papel 
do Senado a mero órgão de divulgação 
das decisões do Supremo, nesse campo, 
“vulneraria o sistema de separação en-
tre os Poderes”. O Ministro, então, salien-
tou que a Constituição Federal de 1988 
fortaleceu o Supremo, mas não ocorreu 
em detrimento das competências dos 
demais Poderes. “Não há como cogi-
tar-se de mutação constitucional, na 
espécie, diante dos limites formais e 

materiais que a própria Lei Maior esta-
belece quanto ao tema, a começar pelo 
que se contém no artigo 60, parágrafo 
4º, inciso III, o qual erige a separação 
dos Poderes à dignidade de cláusula 
pétrea que se quer pode ser alterada por 
meio de emenda constitucional”, desta-
cou na opoertunidade. Segundo ele, o Su-
premo recebeu um grande poder, a partir 
da Emenda Constitucional 45, sem que 
houvesse a necessidade de alterar o ar-
tigo 52, X, da Constituição. “Os institutos 
convivem, a meu ver, com a maior har-
monia sem choque ou contradição de 
qualquer espécie”, avaliou o Ministro Ri-
cardo Lewandowski. Por esses motivos, 
o Ministro não conhecia da Reclamação, 
mas também concedia o Habeas Corpus 
de ofício a favor dos condenados.

Antes, no dia 1º. de fevereiro de 2007, 
mais uma vez, foi interrompida a análise 
da Reclamação por um pedido de vista 
antecipado do Ministro Eros Grau. Nesta 
oportunidade, o relator reafirmou que a 
“não publicação pelo Senado de reso-
lução que nos termos do artigo 52, X, 
da Constituição Federal, suspenderia a 
execução da Lei declarada inconstitu-
cional pelo Supremo não teria o condão 
de impedir que a decisão do Supremo 
assuma a sua real eficácia jurídica”, 
mantendo a liminar e julgando proceden-
te a ação para cassar as decisões que, se-
gundo ele, feriam julgado do Supremo. O 
Ministro explicou que “o Senado não terá 
a faculdade de publicar ou não a  deci-
são, uma vez que não se cuida de uma 
decisão substantiva, mas de simples 
dever de publicação, tal como reconhe-
cido a outros órgãos políticos em alguns 
sistemas constitucionais. Essa solução 
resolve, a meu ver, de forma superior 
uma das tormentosas questões da nos-
sa jurisdição constitucional. Superam-
-se assim também as incongruências 
cada vez mais marcantes entre a juris-
prudência do Supremo Tribunal Federal 
e a orientação dominante na legislação 
processual, de um lado e de outro, a vi-
são doutrinária ortodoxa e, permitamos 
dizer, ultrapassada do disposto no arti-
go 52, X”. Diante desse entendimento, à 
recusa do juiz de Direito da Vara de Exe-

cuções da Comarca de Rio Branco em 
conceder o benefício da progressão de 
regime nos casos de crimes hediondos, 
que há, portanto, desrespeito à eficácia 
da decisão do Supremo, eu julgo proce-
dente a Reclamação para cassar essas 
decisões e determinar que seja aplicada 
a decisão proferida pelo Supremo”.

A solução, portanto, estava dada, e 
estávamos diante do chamado “contro-
le difuso abstrativizado”, expressão do 
Professor baiano Fredie Didier Júnior2. 

Também, neste sentido, era a lição 
do hoje Ministro Luís Roberto Barroso: "A 
verdade é que, com a criação da ação 
genérica de inconstitucionalidade, pela 
Emenda Constitucional nº. 16/65, e 
com o contorno dado à ação direta pela 
Constituição de 1988, essa competên-
cia atribuída ao Senado tornou-se um 
anacronismo. Uma decisão do Pleno do 
Supremo Tribunal Federal, seja em con-
trole incidental ou em ação direta, deve 
ter o mesmo alcance e produzir os mes-
mos efeitos. Respeitada a razão histó-
rica da previsão constitucional, quando 
de sua instituição em1934, já não há 
mais lógica razoável em sua manuten-
ção. Seria uma demasia, uma violação 
ao princípio da economia processual, 
obrigar um dos legitimados ao art. 103 
a propor ação direta para produzir uma 
decisão que já se sabe qual é!"3 

Apenas para concluir, afirmamos que 
repudiamos a adoção absoluta do mode-
lo anglo-saxão, especialmente em nosso 
Processo Penal, principalmente no que diz 
respeito, como querem muitos, à relativi-
zação da proibição da utilização das pro-
vas produzidas de forma ilícita, às mais 
absurdas hipóteses de barganha penal, à 
tão propalada instrumentalidade das for-
mas processuais (em detrimento sempre 
do devido processo legal), etc., etc. Prefe-
rimos continuar seguindo, como quase 
todos os países da Europa continental, o 
modelo de civil law, em que o Juiz deve 
cingir-se, em suas decisões, à Lei e à 
Constituição.
2  Transformações do Recurso Extraordinário - As-
pectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos 
afins, Teresa Wambier e Nelson Nery Jr. - Coordenadores, 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, pp. 104-
121.

3  O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasilei-
ro, São Paulo: Ed. Saraiva, 2004, p. 92. 

TEORI ZAVASCKI
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A INVESTIGAÇÃO

D
ois episódios são elucidativos da for-
ma como se faz a política no Brasil. 
Envolvem ex-presidentes da Repúbli-
ca.  O primeiro deles, inclui Luís Iná-

cio Lula da Silva, investigado pela suposta 
propriedade de apartamento em Guarujá, 
no litoral paulista, e de sítio em Atibaia, 
construídos ou reformados por poderosas 
firmas contratadas por empresas públicas. 
O segundo, respeita a um filho de Fernan-
do Henrique Cardoso, fruto de relação ex-
traconjugal com a jornalista Miriam Dutra, 
para quem teriam sido enviados recursos 
financeiros utilizando-se de concessioná-
rias de serviços públicos 

Há suspeitas de os dois se relaciona-
rem na medida em que o segundo teria 
sido abafado por pacto de silêncio omis-
sivo de parte de poderosas empresas de 
mídia, emergindo agora como forma de 
neutralizar o primeiro. Não importa se a 
suspeita se confirmar. O essencial é que 
o espaço dado aos escândalos esconde 
desvio do foco do que realmente interes-
sa ao debate público. Dirão, em ambos os 
casos as situações privadas deslocaram-
-se para a órbita pública, desde que tenha 
havido favorecimento ilícito, contrariando a 
ética pública, tal como descrita pelo artigo 
37 da Constituição Federal.

A vida privada, a moral individual, inte-
ressa as pessoas particulares, e nada tem 
a ver com a ética pública, exigível dos diri-
gentes do Estado em todas as circunstân-
cias. Em abordagem sociológica, convém 
dizer, a Presidência é majestática e impe-
rial, pouco republicana, os seus ocupantes 
estão acima do bem e do mal, expressão 
que em outras palavras significa dizer: aci-
ma das leis.

Quem ignora, na história recente, ex-
-presidentes e governadores, com rarís-
simas exceções, são contemplados por 
favores de empreiteiros, banqueiros, em-
presários. Os financiadores de suas cam-
panhas, a quem serão concedidas as van-
tagens negociais correspondestes. Não 
enxergar essa realidade é procedimento 
de avestruz, de esconder a cabeça na 
areia. Do mesmo modo, os casos e filhos 
extraconjugais são frequentes, e como se 
não estivéssemos em uma República são 
mantidos pelos favores oficiais.

A discussão é falsa, e em nada con-
correrá para o amadurecimento da socie-
dade política brasileira, se não evidenciar o 
anseio geral de estruturar-se o Estado em 
novas bases. Nele, seus dirigentes são ser-
vidores, encarregados da gerência do in-
teresse comum, e não membros de corte 
real, que encara os cidadãos como súditos, 
pagadores dos impostos de sustentação 
das suas mordomias.

O processo democrático avançará no 
Brasil quando os homens públicos pas-
sarem a dirigir os seus carros, pagar a ga-
solina, fazer o supermercado, sem guarda 
de segurança pretoriana particular, em 
detrimento de recursos bem geridos para 
educação, saúde e segurança. Quando 
os salários e aposentadorias entre o setor 
público e o privado não apresentarem as 
disparidades e distorções atuais. É essa a 
igualdade perante a lei que todos desejam 
e que não pode ser ocultada por discussão 
hipócrita e falsa.

Ao longo da história republicana bra-
sileira surgiram demagogos populistas, 
portadores de vassouras, os caçadores de 
marajás, prontos para o combate a cor-
rupção. Pregoeiros do falso moralismo, e 
no final, não passavam de farsantes, cuja 
maior contribuição deu-se em aumentar 
a desconfiança, o descrédito dos políti-
cos e da política. Ninguém, em bom juízo, 
acredita em salvadores da pátria, venham 
de onde vierem, o cidadão que ser prota-
gonista, titular da sua democracia, do seu 
Estado.  

O Código de Ética do Servidor Público 
Federal estabelece como dever primordial 
falar a verdade. Mentir constitui infração 
grave que o inabilita para o exercício da 
função. Para começar, exige-se do ho-
mem público a conduta de relatar os fatos 
tal como ocorreram. Nos Estados Unidos, 
Nixon perdeu o cargo, e Bill Clinton quase 
tinha destino semelhante, por terem men-
tido. Argumentarão, mas lá vigora a ética 
puritana, anglo-saxã e protestante de falar 
a verdade. Mas quem disse que a ética 
católica e ibero-americana tem compro-
misso com a mentira. Esta predomina na 
versão de Mário de Andrade encarnada no 
personagem Macunaíma, espécie de an-
ti-herói dos trópicos, cujo maior prazer é 
mentir e mentir. 

A Constituição Federal e o Código de 
Ética do Servidor exigem dos servidores 
públicos o compromisso de falarem a ver-
dade. Na mesma condição encontram-se 
os ex-presidentes da República de quem 
se exige igual conduta. Se não lhes for pos-
sível, será bem melhor recolherem-se ao 
silêncio obsequioso. A sociedade brasileira 
está se transformando, a consciência dos 
direitos e deveres de cidadania alargan-
do-se. Para os nossos dias é inaceitável a 
prática da ética de Macunaíma. A verdade 
os engrandecerá aos olhos da nação.  

www.ericeiraadvogados.com.br

DE LULA E A ÉTICA DE MACUNAÍMA

João Batista Ericeira
  Professor universitário, sócio majoritário 

de João Batista Ericeira Advogados 
Associados, e Coordenador do Núcleo de 

Ciência Política do CECGP



REVISTA JURIS - www.cecgp.com.br 25

Operações da PF mais citadas na internet em 2015
Operação Artigos Média diária Tweets Média diária

“Lava jato” 545.528 1.495 2.067.773 5.665

Zelotes 24.878 68 284.479 779

Acrônimo 12.734 35 28.862 79

Fonte: Bites

Recentemente, foram publicados vários balanços acerca da quantidade de operações deflagradas pela Polícia Federal no ano de 

2015. Somando esses dados com os dos cinco últimos anos, chega-se a uma média de mais de 350 operações policiais a cada ano[1].

Apesar da grande quantidade de operações policiais, nenhuma delas chegou perto de ter a atração midiática que recai hoje sobre 

a operação “lava jato”. Dados recentes apontam que essa operação é, sem sombra de dúvidas, a mais citada pela imprensa no ano de 

2015, produzindo 20 vezes mais artigos do que a segunda colocada, a operação zelotes[2].

O 
sucesso midiático da operação 
“lava jato” decorre não apenas 
das imputações formuladas 

a políticos, empresários, bancos e 
companhias, mas, principalmente, da 
dinâmica adotada pelo Juízo da 13ª 
Vara Federal de Curitiba na condução 
das investigações. Em quase dois 
anos, já foram mais de 20 operações 
deflagradas, com 62 prisões preventivas 
decretadas e 80 condenações[3]. Essa 
velocidade no tratamento de demandas 
altamente complexas decorre, entre 
outros fatores, de uma característica 
singular do magistrado, qual seja, a sua 
metodologia na elaboração de decisões.

Analisando os seus atos decisórios, 
é possível perceber que eles possuem 

uma espinha dorsal um tanto quanto 
intocável, especialmente nos casos 
de decretação de prisão preventiva. 
Conhecedor da jurisprudência afeta 
à matéria, o magistrado da 13ª 
Vara Federal de Curitiba parece ter 
encontrado um método de redação de 
suas decisões que lhe permite apreciar 
questões demasiadamente complexas 
com celeridade.

No que atine especificamente às 
decisões que decretaram as prisões 
preventivas na operação “lava jato”, 
é curioso notar que praticamente 
todas possuem extensas narrativas 
acerca do modus operandi delitivo. 
Não se trata de uma mera exposição 
do fumus commissi delicti, como 

praticamente todos os magistrados 
costumam fazer, mas de verdadeira 
descrição pormenorizada e reiterada 
de documentos produzidos pela Polícia 
Federal e pelo Ministério Público Federal. 
Ao passo que os órgãos investigativos 
produzem um sem-número de dados 
obtidos de maneira esparsa voltados 
a justificar a ocorrência de lesões ao 
bem jurídico, o magistrado replica essas 
informações nos atos decisórios.

A importância desse primeiro 
ingrediente na elaboração de decisões 
reside não apenas em tentar cumprir 
um dos pressupostos para a prisão 
preventiva requisito elencado no artigo 
312 do Código de Processo Penal, 
como também em construir argumento 

SUPREMO COMO GUARDIÃO DA NARRATIVA 
DO ROMANCE EM CADEIA DA OPERAÇÃO

Por Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e Felipe Fernandes de Carvalho

"Lava Jato"
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extrajurídico forte para dificultar a 
reforma de sua decisão pelas instâncias 
superiores.

O próximo passo de seu método 
decisório consiste na vinculação do alvo 
da segregação cautelar às narrativas 
delitivas feitas na primeira parte da 
decisão. Muitas vezes, o nome do alvo da 
medida só é introduzido nesse excerto do 
ato decisório. Curiosamente, na decisão 
em que foi decretada a prisão preventiva 
de Marcelo Odebrecht e de Otávio Azevedo, 
o nome de ambos foi mencionado apenas 
após 19 e 21 páginas, respectivamente, 
de reproduções de narrativas feitas 
pelo Parquet e pela Polícia Federal. 
O cuidado nessa etapa da receita é 
bastante grande, tanto que, na referida 
decisão, são os nomes das empresas 
Andrade Gutierrez e Construtora Norberto 
Odebrecht que constam como acusadas, 
e não os daqueles que foram alvos da 
prisão cautelar.

Especialmente nas ocasiões em 
que os alvos da prisão preventiva têm 
relações com empresas investigadas por 
alegado repasse de propina a agentes 
públicos, o magistrado busca estabelecer 
vínculo entre o cargo ocupado na 
companhia e os atos ilícitos descritos. A 
narrativa desse vínculo qualificado pode 
vir de mensagens recebidas de diretores 
e gerentes da Petrobras, movimentações 
bancárias, declarações obtidas a partir 
de colaborações premiadas e de outras 
fontes. Nem mesmo uma confissão 
parcial, como a ocorrida no caso de 
Ricardo Hoffmann, antigo Diretor-Geral 
da Borghi Lowe, impediu o magistrado 
de associar o cargo ocupado pelo 
empresário como parte de sua técnica 
de decretação de prisões preventivas. 
A ideia padrão, nessa etapa que se 
repete ao longo dos distintos decretos, é 
apontar que o cenário de criminalidade, 
geralmente caracterizado a partir 
da replicação exaustiva do material 
produzido pelos órgãos investigativos, 
possui alguns causadores específicos, 
que seriam os alvos da prisão preventiva.

No derradeiro momento do método, 
que, em boa medida, é o responsável pelo 
chamariz midiático da operação “lava 
jato”, o magistrado consigna que os vários 

indícios delitivos apontados pelos órgãos 
investigativos e a associação existente 
entre eles e o acusado indicariam a 
ocorrência da lacônica “violação da 
ordem pública”. Dessa maneira, ao final 
de um procedimento que se repete, fica, 
na visão do magistrado, demonstrado o 
cabimento da prisão preventiva.

Contudo, apesar de a receita para 
decretação de prisões preventivas por 
parte do Juízo da 13ª Vara Federal de 
Curitiba ser sempre a mesma, os critérios 
utilizados pela Procuradoria Geral da 
República (PGR) para opinar acerca da 
legalidade das segregações cautelares 
não têm se mostrado lineares. A análise 
dos processos da operação “lava jato” 
mostra que casos idênticos, elaborados 
a partir do mesmo procedimento adotado 
pelo magistrado da 13ª Vara Federal 
de Curitiba, são apreciados pelo órgão 
ministerial de formas díspares.

Durante este recesso forense, o 
noticiário divulgou amplamente que 
Ricardo Hoffmann, que, assim como 
tantos outros representantes de 
empresas privadas, teve sua prisão 
preventiva decretada pelo Magistrado 
da 13ª Vara Federal de Curitiba, foi 
solto por decisão monocrática do 
ministro presidente do STF a partir de 
manifestação favorável da PGR. Nesse 
mesmoclipping de notícias, constava a 
informação de que Marcelo Odebrecht 
e Otávio Azevedo não obtiveram a 
mesma graça da PGR, razão pela qual, 
em um juízo preambular feito em regime 
plantonista pelo STF, foram mantidos 
cautelarmente segregados. É natural que 
as referidas decisões, proferidas pelo 
ministro Ricardo Lewandowski, tenham 
buscado amparo nas opiniões da PGR, já 
que o juízo exercido em regime de recesso 
é precário e o exame mais aprofundado 
do tema certamente virá por ocasião do 
julgamento por parte da 2ª Turma do STF.

Contudo, a análise das imputações 
que justificariam a prisão preventiva 
de Marcelo Odebrecht, Otávio Azevedo 
e Ricardo Hoffmann revela que não é 
possível verificar qualquer diferença 
substancial entre os casos a ponto 
de ocasionar radical disparidade de 
tratamento entre eles por parte da PGR.

No decreto prisional de Ricardo 
Hoffmann, foi apontado que “os valores 
pagos pela Borghierh Lowe (sic), por 
intermédio dos prestadores de serviços, 
a André Vargas, consistiram em propina 
paga pela agência de publicidade a 
André Vargas por contratos com a 
Administração Pública Federal”. Assim, 
o primeiro ingrediente da decisão que 
decretou a prisão preventiva de Ricardo 
Hoffmann foi a exposição de ocasiões em 
que a empresa, que era por ele controlada 
– segunda etapa do método científico –, 
teria realizado o pagamento de propina 
por meio de sua agência de publicidade.

De modo similar, nas primeiras 33 
páginas dos decretos prisionais de 
Marcelo Odebrecht e Otávio Azevedo, 
foi realizada a descrição do modo como 
as empresas por eles administradas 
alegadamente realizariam o pagamento 
de vantagens ilícitas a agentes públicos. 
Seguindo o seu método decisório, o qual 
também foi minuciosamente observado 
no caso de Hoffmann, o magistrado da 
13ª Vara Federal de Curitiba apontou que 
haveria “prova suficiente do pagamento 
de propina pela Odebrecht a dirigentes 
da Petrobras” e que “pelas provas 
até o momento colhidas, a Andrade 
Gutierrez pagaria propina aos dirigentes 
da Petrobras”. Na segunda etapa de 
sua receita, o magistrado apontou 
que, considerando “o valor milionário 
das propinas pagas aos dirigentes da 
Petrobrás, parece inviável que ele fosse 
desconhecido dos Presidentes das duas 
empreiteiras, Marcelo Bahia Odebrecht e 
Otávio Marques Azevedo”.

Fica claro, assim, que não há 
qualquer diferença substancial entre 
as circunstâncias fáticas e jurídicas 
retratadas nos casos Hoffmann, 
Odebrecht e Azevedo aptas a justificar 
uma manifestação favorável da PGR à 
soltura daquele, e não destes. Isso fica 
ainda mais evidente quando se constata 
que todos os três abandonaram seus 
cargos diretivos nas companhias que 
dirigiam após a decretação da prisão 
preventiva.

É exatamente em contextos como o 
narrado acima que cabe ao STF corrigir o 
desvio opinativo da PGR e julgar os casos 

ARTIGO
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com base em argumentos de princípio, 
com o escopo de conferir integridade ao 
direito que vem sendo aplicado à operação 
“lava jato”. A esse respeito, é importante 
rememorar a lição dworkiniana que 
aponta a importância de que os 
magistrados internalizem a consciência 
histórica das decisões já proferidas antes 
da exteriorização de sua posição em 
um caso concreto. Diz Dworkin que os 
juízes devem agir como se estivessem 
construindo um romance em cadeia 
escrito a várias mãos, no qual “cada 
romancista da cadeia interpreta os 
capítulos que recebeu para escrever um 
novo capítulo, que é então acrescentado 
ao que recebe o romancista seguinte, e 
assim por diante”[4], tentando, sempre, 
“criar o melhor romance possível 
como se fosse obra de um único autor, 
e não (...) como produto de muitas 
mãos diferentes”[5]. Desse modo, 
antes de expor a sua opinião em um 
caso concreto, os magistrados devem 
verificar as possibilidades de criação 
que o romance já escrito lhe confere, de 
modo a adequar o seu posicionamento 
à narrativa já construída[6], garantindo, 
assim, a integridade do direito.

A falta de consciência histórica da 
PGR e a carência de dever de conferir 
integridade ao direito são ressaltadas 
quando se apura que os Habeas Corpus 
impetrados perante o STF em favor de 
Ricardo Hoffmann, Marcelo Odebrecht e 
Otávio Azevedo impugnavam acórdãos da 
5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça 
que possuíam o mesmo fundamento. 
Em todos os acórdãos objurgados[7], a 
prisão preventiva havia sido mantida em 
razão da alegada necessidade de garantir 
a ordem pública, na linha do que trilha o 
método decisório do Magistrado da 13ª 
Vara Federal de Curitiba.

Ainda que a aparente tentativa da 
PGR de turbar a escrita coerente do 
romance em cadeia pelo STF tenha 
logrado momentâneo êxito durante este 
recesso judiciário, é de se notar que, 
cada vez mais, a 2ª Turma da Suprema 
Corte tem endossado, de forma coerente, 
os precedentes já fixados ao longo da 
operação. Quando apreciado o Habeas 
Corpus 127.186[8], impetrado pela 
defesa de Ricardo Pessoa, a 2ª Turma 

do STF fixou, especialmente no âmbito 
da operação “lava jato”, balizas para a 
validade do decreto prisional preventivo 
de diretores de empresas privadas 
acusados de estarem envolvidos com 
o pagamento de vantagens ilícitas a 
servidores públicos.

O julgamento desse writ culminou 
não apenas na revogação da prisão do 
ex-diretor da UTC Engenharia, Ricardo 
Pessoa, como também de Agenor Franklin 
Medeiros, diretor OAS; Erton Medeiros 
Fonseca, diretor da Galvão Engenharia; 
João Ricardo Auler, presidente do 
Conselho de Administração da Camargo 
Corrêa; Sérgio Cunha Mendes, vice-
presidente executivo da Mendes Júnior; 
Gerson Almada, vice-presidente da 
empreiteira Engevix; e José Aldemário 
Pinheiro Filho, presidente da OAS.

Os argumentos utilizados para 
reverter as decisões do magistrado 
da 13ª Vara Federal de Curitiba em 
todos esses casos foram (i) o de que 
o encerramento da instrução criminal 
esvazia a necessidade da prisão 
preventiva para assegurar a produção 
probatória, (ii) a posse de numerário 
no exterior não justifica a segregação 
cautelar com fulcro na necessidade de 
aplicação da lei penal e (iii) a reiteração 
delitiva não é presumível a partir da 
gravidade em concreto das condutas[9].

Esses alicerces argumentativos 
ajudam a entender a razão de a PGR 
ter opinado favoravelmente à soltura de 
Ricardo Hoffmann no plantão judiciário, 
mas tornam incompreensível a sua 
postura de solicitar a manutenção da 
medida cautelar extrema contra Marcelo 
Odebrecht e Otávio Azevedo.

Em termos de narrativa do romance 
em cadeia, o precedente firmado no 
caso do Habeas Corpus 127.186 foi 
reforçado com o pedido de extensão 
de vários acusados e recentemente 
endossado no writ que ensejou a soltura 
de Adir Assad[10]. Todavia, nos casos de 
Otávio Azevedo e Marcelo Odebrecht, a 
continuação da escrita do romance pelo 
STF sofre uma tentativa de intervenção 
inadequada da PGR, cabendo à 2ª Turma 
decidir entre reafirmar o standard já 
fixado ou romper com a integridade do 

direito.

[1] Informação disponível no Blog 
de Fernando Rodrigues neste link. 
Acessado em 21/1/2016.

[2] Informação disponível no Blog 
de Fernando Rodrigues neste link. 
Acessado em 20/1/2016.

[3] Informação disponível neste link. 
Acessado em 20.01.2016.

[4] DWORKIN, Ronald. O império do 
Direito. – 2ª ed. – São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 276.

[5] DWORKIN, Ronald. O império do 
Direito. – 2ª ed. – São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 276.

[6] DWORKIN, Ronald. O império do 
Direito. – 2ª ed. – São Paulo: Martins 
Fontes, 2007, p. 277.

[7] Os Habeas Corpus impetrados em 
favor de Ricardo Hoffmann, Marcelo 
Odebrecht e Otávio Azevedo foram 
tombados no STJ sob os seguintes 
números, respectivamente: 331.829, 
339.037 e 332.586.

[8] A íntegra do acórdão está 
d i s p o n í v e l  a q u i .

[9] Frise-se que não estamos afirmando 
que o julgamento do habeas corpusnº 
127.186 pela 2ª Turma do STF é 
imune a críticas. Inclusive, nós já 
questionamos diversos pontos do 
acórdão nesta coluna.

[10] Trata-se do Habeas Corpus 
130.636, cuja ordem foi concedida em 
15/12/2015.

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch é 
advogado, professor do IDP, mestre em 
Direito Público pela UnB e doutorando em 
Direito Constitucional pela USP.

Felipe Fernandes de Carvalho é advogado 
formado pela UnB e especialista em 
corrupção e crime organizado pela 
Universidad de Salamanca.

Revista Consultor Jurídico, 23 de 
janeiro de 2016

Por Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e Felipe Fernandes de Carvalho

Esta coluna é produzida pelos 
membros do Conselho Editorial 
do Observatório da Jurisdição 

Constitucional (OJC), do Instituto 
Brasiliense de Direito Público (IDP). 
Acesse o portal do OJC (www.idp.

edu.br/observatorio).



28 REVISTA JURIS - ANO III - Nº8 - Abril/Maio 2016

No Brasil a criminalidade difusa é 
praticada por todas as classes sociais 
(poderosos e não poderosos delinquem). 
A diferença é que os barões ladrões, so-
bretudo da delinquência econômica clep-
tocrata (DEC), sempre foram privilegiados 
com a im (p) unidade penal, visto que, 
tanto quanto os aristocratas da colônia 
e do Império, são os donos da aberrante 
“ordem social” (assim como normalmente 
do sistema penal) construída em benefício 
deles.

Há dois sistemas mundiais para se 
derrubar a presunção de inocência (pos-
sibilitando a imediata execução da pena). 
Primeiro: o do trânsito em julgado final. 
Segundo: o do duplo grau de jurisdição.

No primeiro sistema, somente depois 
de esgotados “todos os recursos” (ordiná-
rios e extraordinários) é que a pena pode 
ser executada (salvo o caso de prisão 
preventiva, que ocorreria teoricamente 
em situações excepcionalíssimas). No 
segundo sistema a execução da pena exi-
ge dois julgamentos condenatórios feitos 
normalmente pelas instâncias ordinárias 
(1º e 2º graus). Nele há uma análise dupla 
dos fatos, das provas e do direito, leia-se, 
condenação imposta por uma instância e 
confirmada por outra.

A quase totalidade dos países oci-
dentais segue o segundo sistema (duplo 
grau). A minoria, incluindo-se a Constitui-
ção brasileira (art. 5º, inc. LVII), segue o 
primeiro (do trânsito em julgado). O direito 
internacional deixa que cada país regule o 
tema da sua maneira.

A decisão polêmica do STF, em busca 
da certeza do castigo e reformando seu 
entendimento anterior (HC 84.078, de 
2010), passou a adotar o segundo siste-
ma (duplo grau).

O espírito do julgamento do STF está 
correto (ninguém mais suporta a crimi-
nalidade e sua impunidade, sobretudo da 
delinquência econômica cleptocrata). O 
império da lei (para todos) vale mais do 
que a edição populista e estelionatária de 
novas leis penais mais duras (os legisla-
dores demagogos, com isso, só iludem os 
tolos). Beccaria já afirmava, em 1764, no 
seu famoso livro Dos delitos e das penas 
(veja nosso livro Beccaria, 250 anos), que 
mais vale a certeza do castigo que a seve-
ridade das penas.

O STF, atendendo o clamor de “mo-
rolização” da decrépita Justiça criminal 
brasileira (a expressão entre aspas é de 
Igor Gielow), decidiu pela execução provi-
sória da pena, logo após respeitado o du-
plo grau de jurisdição em favor da defesa 
(isso significa dois julgamentos condena-

Execução 
provisória da pena.

STF viola Corte 
Interamericana. 

Emenda 
Constitucional 

resolveria tudo.
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tórios dos fatos, das provas e do direito). A 
decisão controvertida, com isso, deixou o 
leito de Procusto do “trânsito em julgado” 
(primeiro paradigma).

O STF, em lugar de exigir do Congres-
so Nacional a explicitação do texto cons-
titucional, optou por bater de frente com a 
Magna Carta (como disse o ministro Cel-
so de Mello, que ainda afirmou que 25% 
das decisões são reformadas pelo STF). 
De guardião da Carta Magna passou a es-
tuprador explícito dela.

Rasgou-se a Constituição (tal como 
está escrita). Em lugar de elucidar, o STF 
criou polêmica. Mais: violou-se totalmente 
a jurisprudência da Comissão e da Corte 
Interamericanas de Direitos Humanos 
(veja o caso Equador 11.992ª, item 100 e 
o caso Suárez Rosero).

O lado positivo: o assunto ganhou 
relevância nacional. Efervesceu. Com ur-
gência deveria ser disciplinado pelo Par-
lamento, para adoção do segundo para-
digma (duplo grau). Depois de dois julga-
mentos dos fatos, das provas e do direito 
passa-se para a execução da pena. Dois 
julgamentos dos fatos, provas e do direito, 
no entanto, não é a mesma coisa que uma 
(isolada) condenação no segundo grau de 
jurisdição (réu absolvido em primeira ins-
tância e condenado na segunda).

Recorde-se: o segundo modelo (duplo 
grau) exige dois julgamentos de mérito 
para se derrubar a presunção de inocên-
cia, tal como previsto no art. 8º, 2, h, da 

Convenção Americana de Direitos Huma-
nos (e jurisprudência correspondente). 
De acordo com nossa opinião, dois julga-
mentos condenatórios de mérito. A chan-
ce de erro nesse caso é pequena.

Estou plenamente de acordo com o 
espírito do julgamento do STF, que está 
pretendendo dar um basta, embora muito 
tardiamente, à sensação de impunidade 
generalizada, sobretudo das pilhagens, 
corrupção e roubalheiras dos podero-
sos, leia-se, dos barões ladrões, que são 
os criminosos donos da “ordem social”, 
cujo serviçal proeminente é o – indevido 
– Estado de Direito, que normalmente é o 
veículo escravizado da ordem social e sua 
ideologia, salvo em momentos de ruptura, 
como estamos vendo agora na Lava Jato.

Violando flagrantemente a CF (como 
disseram Celso de Melo e Marco Aurélio) 
assim como o Sistema Interamericano, 
o STF não resolveu o assunto definiti-
vamente, visto que ele exige uma rápida 
Emenda Constitucional (relativamente 
simples) para solucioná-lo. De minha 
parte, já estou lutando nesse sentido e fa-
lando com todos os parlamentares a que 
tenho acesso.

A presunção de inocência, prevista na 
CF-88 (“ninguém será considerado culpa-
do até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória”), não é um direito (e 
uma garantia) absoluto. O legislador não 
está impedido de disciplinar o assunto.

Note-se que todos os tratados e do-
cumentos internacionais (desde o art. 9º 
da Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão de 1789) diz que a presunção 
de inocência se derruba “de acordo com a 
lei” (de acordo com a legislação de cada 
país). O estágio civilizado do Ocidente exi-
ge para isso o duplo grau de jurisdição. 
Nesse sentido é a Convenção Americana 
(art. 8º) assim como a jurisprudência inte-
ramericana.

A discussão parlamentar deve ser 
retomada a partir da proposta de Peluso 
(2011), ex-presidente do STF. Mas eu di-
ria que somente depois de dois graus de 
jurisdição condenatórios forma-se a coisa 
julgada. Os recursos especial e extraordi-
nário para o STJ e o STF (respectivamen-
te) são convertidos em ações rescisórias. 

Correto! E tudo isso sem prejuízo do habe-
as corpus, que é o instrumento adequado 
para impedir que uma decisão escatológi-
ca (de segundo grau) seja executada ime-
diatamente, privando-se indevidamente a 
liberdade de uma pessoa.

Elaborada a Emenda Constitucional 
necessária e explicitada a adoção do se-
gundo sistema (duplo grau), o Brasil vai 
se alinhar com a quase totalidade dos 
sistemas jurídicos do mundo Ocidental e 
internacionais. E vai colocar em saia justa 
os barões ladrões cleptocratas que acio-
nam mil recursos nos tribunais superiores 
(previstos na lei) para retardar a execução 
da pena (leia-se, a certeza do castigo, o 
império da lei).

Recursos extraordinários em nenhu-
ma parte do mundo impedem a execu-
çãoimediata da sentença penal conde-
natória. Mas veja a mudança: a partir da 
regulamentação da matéria já não fala-
ríamos em execução provisória, sim, em 
execução imediata da pena (que pressu-
põe sempre a análise dupla dos fatos, das 
provas e do direito).

Isso significa trabalhar em função da 
certeza do castigo (do império da lei), para 
todos, o que traz resultados muito mais 
profícuos para a sociedade que a charla-
tã e demagógica política de editar novas 
leis penais mais duras (que só engana os 
tolos desavisados ávidos por vitimização).

CAROS internautas: sou do Movimen-
to Contra a Corrupção Eleitoral (MCCE) e 
recrimino todos os políticos comprova-
damente desonestos assim como sou 
radicalmente contra a corrupção clep-
tocrata de todos os agentes públicos 
(mancomunados com agentes privados) 
que já governaram ou que governam o 
País, roubando o dinheiro público. Todos 
os partidos e agentes inequivocamente 
envolvidos com a corrupção (PT, PMDB, 
PSDB, PP, PTB, DEM, Solidariedade, PSB 
etc.), além de ladrões, foram ou são fi-
siológicos(toma lá dá ca) e ultraconser-
vadores não do bem da nação, sim, dos 
interesses das oligarquias bem posicio-
nadas dentro da sociedade e do Estado. 
Mais: fraudam a confiança dos tolos que 
cegamente confiam em corruptos e ainda 
imoralmente os defende.

LUIZ FLÁVIO GOMES
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PRESIDENTE DO 
CECGP INSTALA 
CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 
CONDUCENTE AO 
MESTRADO NA 
UNIVERSIDADE 
PORTUCALENSE.

O presidente do Centro de Estudos Cons-
titucionais e de Gestão Pública-CECGP, Ser-
gio Victor Tamer, instalou, no auditório da 
OAB, o curso de especialização conducente 
ao mestrado em direito na Universidade Por-
tucalense. A aula magna foi proferida pela 
coordenadora internacional dos mestrados 
daquela importante universidade europeia, 
professora doutora Mónica Martinez Cam-
pos que discorreu sobre o tema “O bem de 
família no direito português e brasileiro. ” Ta-
mer parabenizou a Escola Superior de Advo-
cacia   pela iniciativa de promover a palestra 
e em especial ao seu diretor geral, professor 
João Batista Ericeira, pela retomada do fluxo 
de trabalho das atividades da escola supe-
rior dos advogados. Em seguida, destacou a 
força inovadora das ações do presidente da 
OAB, Dr. Thiago Díaz, “nestes primeiros dias 
de sua promissora gestão. ”

Prosseguindo em sua fala, Tamer tam-
bém fez uma destacada saudação à Uni-
versidade Portucalense, uma das mais im-

portantes universidades europeias, na 
pessoa da coordenadora internacional 
dos mestrados, afirmando que “é uma 
honra e um privilégio muito grande tê-
-la aqui conosco, professora Mónica, a 
quem eu rogo que leve meus cumpri-
mentos especiais à diretora da Faculda-
de de Direito, Dra. Manuela Magalhães, 
ao reitor Alfredo Marques e ao presiden-
te Armando Jorge Carvalho. ”  Referên-
cia especial foi igualmente feita ao pro-
fessor Dimas Salustiano, presidente da 
UNISULMA, uma das mais importantes 
instituições de ensino superior do Esta-
do do Maranhão, “instituição parceira 
neste grandioso projeto acadêmico de 
pós-graduação, a quem dedico meu es-
pecial reconhecimento” 
– afirmou.

O presidente do CE-
CGP reservou uma pa-
lavra de apoio e apreço 
aos  alunos da especia-
lização conducente ao 
Mestrado, ao dizer que 
“igualmente nos hon-
ram com suas presen-

Especialização Conducente ao

Universidade Portucalense
MESTRADO EM DIREITO

ças e que eu gostaria de nominar a to-
dos para dizer que conseguimos formar 
uma das mais brilhantes e expressivas 
turmas de pós-graduação do Estado do 
Maranhão”

ALUNOS DA ESPECIALIZAÇÃO 
CONDUCENTE AO MESTRADO

Os alunos classificados e que ti-
veram seus currículos aprovados pela 
Universidade Portucalense, são: André 
Jordany Araújo Silva, Cristiane Gomes 
Coelho Maia Lago, Tany Carvalho Bay-
ma Linhares, Giovanna Nunes Correia 
de Castro, Anna Graziella Santana Nei-
va Costa, Carlos Roberto Feitosa Cos-
ta, Marcelo Antonio Nogueira Araújo, 
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James Ricardo Ferreira Piloto, Virginia 
Maria Rosa Praseres de Miranda, Már-
cia Cavalcante de Aguiar, José Eduardo 
Pereira Junior, Iria D'Arc Querino Silva, 
Thiago Roberto Morais Diaz,  Carolina 
Moraes Moreira de Souza Estrela, Diego 
Carlos Sá Dos Santos e Vânia Maria Ca-
melo Ferreira.

CECGP: A ATUALIDADE JURÍDI-
CO-POLÍTICA DO PAÍS

O Centro de Estudos Constitucionais 
e de Gestão Pública – CECGP, tem como 
missão fomentar a análise da realidade 
jurídica e sociopolítica nacional e interna-
cional, prestando especial atenção a to-
das aquelas questões relativas ao Direito 
brasileiro e às instituições de países ibe-
ro-americanos, assim como às relações 
destes com a Europa e, muito especial-
mente, Espanha e Portugal.

O CECGP se propõe a manter uma 
agenda muita intensa cujo objetivo é pôr 
em conexão a comunidade acadêmica 
do Maranhão com a sociedade civil atra-
vés de foros de debate, jornadas, confe-
rências, seminários e outras atividades 
que sirvam para pesquisar e analisar a 
atualidade jurídico-política do País e da 
comunidade ibero-americana.

FUNÇÕES

O CECGP, a par de suas funções ge-
rais de formação e pesquisa, tem como 

UNIVERSIDADE PORTUCALENSE

diretrizes os seguintes enunciados:

Elaborar e promover estudos e pesqui-

sas sobre o caráter, evolução e funciona-

mento dos sistemas sociais, políticos, cons-

titucionais e administrativos, tanto em sua 

dimensão nacional como internacional.

Realizar, promover e publicar estudos 

sobre as matérias do escopo institucional 

do CECGP. De igual maneira, desenvolver 

ciclos e cursos de ensino especializados em 

relação a essas matérias.

Formar e manter um fundo documental 

e bibliográfico sobre Direito Constitucional, 

Teoria do Estado, Teoria da Constituição, 

Ciência Política, História das Ideias Políticas, 

História Política do Brasil, e matérias co-

nexas de Direito público.

Prestar assistência e assessoramen-

to a instituições públicas e governamen-

tais em matérias constitucionais e de 

gestão pública, assim como a promoção 

do ensino, a pesquisa e as publicações 

políticas e de normativa constitucional.

REVISTA JURIS: um 
importante órgão de apoio às 

atividades do CECGP.
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“Quando você perceber que, para 
produzir, precisa obter a autorização de 
quem não produz nada; Quando com-
provar que o dinheiro flui para quem ne-
gocia não com bens, mas com favores; 
quando perceber que muitos ficam ricos 
pelo suborno e por influência, mais que 
pelo trabalho, e que as leis não nos prote-
gem deles, mas, pelo contrário, são eles 
que estão protegidos de você; Quando 
perceber que a corrupção é recompen-
sada, e a honestidade se converte em 
auto sacrifício; Então poderá afirmar, 
sem temor de errar, que sua sociedade 
está condenada”. (Ayn Rand)

O julgamento pelo Supremo Tribunal 
Federal – STF na última quarta (17.02), 
doHabeas Corpus- HC 126.292, ascen-
deu uma luz amarela frente ao meio ju-
rídico nacional e internacional.

Em um pleito resultante de sete (7) 
votos à quatro (4), o Plenário do Supre-
mo negou provimento a um recurso de 
defesa, originário do TJ/SP, afirmando a 
possibilidade de execução da pena após 
decisão confirmada em segundo grau 

A REPERCUSSÃO
da corrupção e seus reflexos no STF

recursal.

Para àqueles que atuam no mundo 
jurídico, as mudanças repentinas de en-
tendimento e a falta de uniformidade nas 
decisões de nossas cortes não chega a 
ser novidade, mas o tema em questão 
surpreende, pois coloca em ‘xeque’ os di-
reitos e garantias do homem.

A referida decisão colide com os prin-
cípios da presunção da inocência e da 
ampla defesa e contraditório (due process 
of Law) que juntos aos princípios do juiz 
natural e devido processo legal, se for-
mam como elos da corrente que susten-
ta o Estado Democrático de Direito. São 
princípios consolidados na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (Art. XI, 
1), no Pacto de São José da Costa Rica 
(Art. 8º, 2), e recepcionados pela nossa 
Constituição Federal (Art. 5º, LVII c/c Art. 
15, III) com reflexo em nosso Código de 
Processo Penal – CPP (como no Art. 594 
entre outros).

Fica sinalizado no controverso deci-
sum, que nossa Suprema Corte não pode 

mais tolerar a delinquência dos danos ao 
erário público, como o que ocorre nos 
tristes e recentes casos de corrupção, os 
tidos crimes lesa-pátria. É a resposta ao 
apelo da nação brasileira à sensação de 
imunidade penal que reina no sistema ju-
rídico do país, principalmente quando en-
volve pessoas de alta condição financeira 
e outros nem tanto, mas sob a proteção 
das chamadas imunidades parlamenta-
res e ‘amigos da Corte’.

A pretensão do STF é clara: querem 
punir os beneficiários da corrupção que 
assola o país.

Para se ter uma ideia da gravidade e 
extensão do rombo ou roubo (como quei-
ra interpretar) relacionado a corrupção, 
segundo dados da Federação das Indús-
trias de São Paulo – Fiesp, desde a rede-
mocratização do Brasil (1985) até os dias 
atuais, o desfalque é astronômico, bate a 
casa dos cinco (5) trilhões de reais.

O gravame da decisão do STF é que 
a decisão pode tomar caráter erga homi-
nis(para todos) e nesse caso, o réu pobre, 

Heráclito Ney Suiter - Advogado 
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aquele que não pode arcar custas com 
advogados de renome (as defensorias 
públicas ainda não estão bem estrutura-
das no Brasil), serão as maiores vítimas.

O episódio se agrava quando se de-
tecta o grande número de réus que se tor-
nam vítimas do capenga sistema jurídico 
brasileiro que são condenados de forma 
indevida por nossos tribunais (segundo a 
Fundação Getúlio Vargas – FGV, cerca de 
10% das decisões do STF e 30% do STJ 
são alvos constantes de reforma).

Além do alento de alguns baluartes da 
justiça, que ao debruçar sobre os votos 
da polêmica decisão, alegam faltam-lhes 
a devida motivação jurídica, comprome-
tendo a validade da decisão (a funda-
mentação como pré-requisito de validade 
em uma decisão), alertamos que não se 
podem esquecer os ensinamentos, em 
estudo mais aprofundado nas lições de 
ALEXY e MACCORMICK que tratam so-
bre as consequências e justificação das 
decisões [1] - cuja uma decisão judicial 
introduz um padrão de conduta a ser ob-
servado sob ponto de vista não apenas 
moral, de forma isolada, mas também 
jurídico (princípio da justiça formal), im-
plicando que suas justificações devem 
estar assentadas em razões universais, 
tornando-se assim, uma regra para todas 
as pessoas.

De qualquer maneira, a polêmica deci-
são levanta um ponto que urge ser debati-
do em nossa sociedade, ‘abrindo os olhos’ 
do Legislativo para reformas profundas 
em nossa legislação, adequando-a para 
uma nova era, um novo momento de nos-
so país, em que a validade da justiça deve 
ser para todos, ricos e pobres, ‘patrícios e 
plebeus’.

[1] Para aprofundamento indicamos 
a leitura das obras de Neil MacCormick 
– On legal decisions and their consequen-
ces: from Dewey to Dworkin - N. Y. Univer-
sity Law Rewiew. Vol. 58. 1983; e Robert 
Alexy – Teoria da argumentação jurídica, 
a teoria do discurso racional como teoria 
da justificação jurídica – Landy Editora. 
2001. Publicado em JusBrasil por Herácli-
to Ney Suiter Advogado.

Por Alexandre Knopfholz - professor de Processo 
Penal do Centro Universitário Curitiba (UniCuritiba).

O imortal poeta português Fernando Pessoa 
(1888-1935) escreveu, certa feita, que “Há um tem-
po em que é preciso abandonar as roupas usadas, 
que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer 
os nossos caminhos, que nos levam sempre aos 
mesmos lugares. É o tempo da travessia; e, se não 
ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à 
margem de nós mesmos.” Entendo que este tempo 
chegou para o processo penal brasileiro.

O Direito Processual Penal pátrio padece, des-
de 1988, de severa esquizofrenia. E assim o é pois 
o Código de Processo Penal, vigente desde 1941, 
deita raízes notoriamente autoritárias, pois inspira-
do na legislação processual penal italiana (Código 
Rocco) aplicada nos anos de 1930, época do regi-
me fascista liderado por Benito Mussolini. Trata-se 
de uma legislação de essência inquisitória e de des-
prezo aos direitos e garantias fundamentais. O réu é 
um objeto de investigação; o processo, o caminho 
para uma certa condenação.

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, 
chamou para si a responsabilidade de conduzir 
uma revolução copérnica do Direito Processual Pe-
nal, tornando-o garantista e democrático. É de se 
observar que, dos 78 incisos do artigo 5º da Cons-
tituição, 40 dizem respeito à ciência criminal e, des-
ses, a maioria é de natureza processual, carregando 
inúmeros direitos e garantias individuais. A transfor-
mação foi de essência e paradigma, alterando-se a 
ideologia do processo penal. Agora, o réu é sujeito 
de direitos; o processo, a garantia do acusado de se 
defender das acusações que recaem contra si.

Assim, tal qual malabaristas, os operadores do 
Direito trabalham entre um texto constitucional ga-
rantista e uma norma infraconstitucional autoritária.

Não bastasse isso, e como tempero adicio-
nal, nos últimos anos o processo penal brasileiro 
aproximou-se do modelo americano de persecu-
ção criminal, de viés eminentemente eficientista. 
Busca-se, acima de tudo, a eficiência do processo, 
a busca por resultados e a rápida prestação juris-
dicional. Em recente reportagem da revista Veja 
(Lágrimas de Crocodilo, ed. 2.463, de 3 de feverei-
ro de 2016) é feita interessante abordagem sobre 
o assunto, concluindo-se que tal eficientismo é de 
fundamental importância para o futuro do proces-

so penal brasileiro, devendo permanecer, contudo, 
inatingíveis os direitos fundamentais, sendo o ga-
rantismo um pilar constitucional inquebrantável e 
irrenunciável. Conforme a matéria, “A questão no 
Brasil, hoje, é como dosar os dois e chegar ao pon-
to em que os réus tenham todos os seus direitos 
respeitados sem que isso resulte num processo 
que nunca termina.”

É neste cenário que surgem as maiores dis-
cussões do processo penal da atualidade. É o caso, 
por exemplo, da grande incidência de colabora-
ções premiadas nos últimos anos. A colaboração 
premiada – anteriormente chamada de delação 
premiada – encontra previsão na Lei 12.850/2013. 
O acordo entre acusado e acusador, entregando a 
atividade criminosa de outras pessoas é tido, por 
muitos, como o “dedurismo institucionalizado”, de 
duvidosa índole moral e até mesmo constitucional. 
Para outros, porém, trata-se de um eficaz instru-
mento probatório, capaz de desbaratar quadrilhas 
e facilitar a persecução penal de criminosos. A 
discussão permanece e mostra-se cada vez mais 
acalorada. Contudo, embates à parte, é inegável 
que se trata de instituto cada vez mais comum no 
cotidiano forense, inclusive em casos de grande re-
percussão, como aqueles originários da já histórica 
operação "lava jato".

Outro assunto de especial discussão neste 
cenário de tormentoso convívio entre garantis-
mo e eficientismo é a utilização de novos meios 
e métodos de prova, mais modernos e, em regra, 
mais invasivos do que os tradicionais. Trata-se, 
por exemplo, do incremento da utilização de inter-
ceptações telefônicas e telemáticas e quebras de 
sigilo bancário e fiscal. O aumento considerável da 
utilização destes novos instrumentos comprova o 
inegável caráter eficientista que assume o nosso 
processo penal. Contudo, a sua utilização não deve 
suplantar o garantismo inerente ao sistema cons-
titucional que rege o direito processual penal pátrio.

Há um sem-número de exemplos que têm, 
como pano de fundo, o embate acima constatado, 
tais como a possibilidade de diminuição do número 
de recursos aos tribunais superiores, incidentes de 
aceleração processual e o incremento das medi-
das cautelares reais, como a constrição de valo-
res, a hipoteca, o arresto e o sequestro de bens do 
acusado.

Tempos de mudança são tempos de reflexão. 
Não são momentos apropriados para discursos 
radicais e raivosas defesas de convicções pes-
soais. O processo penal está em transformação: 
não é necessário fincar bandeiras, seja olvidando 
a evolução social e tecnológica, seja desprezando 
garantias individuais conquistadas com muito es-
forço ao longo da história da humanidade. Debates 
são necessários; cegos discursos inflamados não. 
É hora de todos os atores do processo penal pen-
sarem juntos, despirem-se de suas condições pro-
fissionais e assumirem uma posição reflexiva, para 
buscar um equilíbrio para as realidades imutáveis 
que ora nos cercam: o garantismo e o eficientismo. 
Eles terão de caminhar juntos. Gostemos ou não. 

O PROCESSO PENAL PRECISA 
ENCONTRAR O PONTO DE EQUILÍBRIO 

ENTRE O GARANTISMO E O EFICIENTISMO.

HERÁCLITO NEY SUITER
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Compromissandos conhecem
as instalações da CAA-MA

O Projeto “Conheça a OAB” da Comissão de Jovens Advogados do Ma-
ranhão,  recebeu na tarde de ontem (30/03) os novos advogados da OAB/
MA, que firmarão compromisso logo,mais à tarde, nesta quinta-feira (31).

Na ocasião, os novos advogados conheceram também a sede da Cai-
xa de Assistência dos Advogados do Maranhão (CAA-MA), onde foram 
recepcionados pelo presidente Diego Sá, e pelo tesoureiro, Rodrigo Lima.  

Diego Sá Explicou que a CAA-MA é o braço social da OAB-MA. Falou 
ainda sobre os serviços que a Caixa oferece aos seus associados e de-
pendentes como atendimento médico, odontológico e fisioterapia, além de 
descontos com empresas conveniadas que inclui desde clínicas, laborató-
rios, academias de artes marciais e outros.

A execução do “Conheça a OAB” fica sob a responsabilidade da Comis-
são de Jovens Advogados.  Segundo o presidente da CJA, Misael Mendes 
da Rocha Junior, a ideia é fazer com que os recém-ingressos sintam que a 
OAB/MA é realmente a “A Casa de Todos”. “Queremos mostrar para o novo 
profissional como ele pode buscar junto à OAB o apoio necessário no início 
de sua carreira profissional”, afirma. 

No projeto realizado quarta-feira, os compromissandos percorreram 
as instalações da sede da OAB/MA, ocasião em que puderam conhecer os 
setores que compõem a administração da seccional, como o gabinete da 
presidência, Centro Administrativo, Setor Financeiros, salas de aula da Es-
cola Superior de Advocacia (ESA) e a Caixa de Assistência dos Advogados 
do Maranhão (CAA-MA 

Solenidade de Compromisso

A Solenidade de Compromisso dos novos advogados ocorre nesta 
quinta-feira (31), a partir das 15h, no auditório da OAB/MA

Palavra do Presidente

Proporcionar saúde e bem estar, este é o 

compromisso da Caixa de Assistência dos Advo-

gados do Maranhão (CAA-MA) com os seus as-

sociados. Compromisso que assumo como pre-

sidente desta instituição, juntamente com a dire-

toria eleita para o triênio 2016/2018. O principal 

objetivo da atual gestão é fortalecer a instituição 

para que ofereça mais benefícios aos associa-

dos. Temos muitos desafios pela frente, o maior 

deles é estender os benefícios da CAA-MA para 

as subseções da OAB-MA, por meio das delega-

cias regionais fazendo com que a Caixa também 

se faça presente na vida do advogado que milita 

no interior do Estado. Atualmente, a CAA/MA ofe-

rece serviços nas áreas de ginecologia, pediatria, 

clínica médica, odontologia e fisioterapia. Conta 

ainda, com um clube social com piscina, quadra 

poliesportiva, campo de futebol, parque infantil 

para crianças e salão de festa que pode ser uti-

lizado para eventos dos associados, desde que 

sejam previamente agendados. Convido você 

advogado, a nos fazer uma visita e conhecer a 

CAA/MA. Junte-se a nós, seja associado da Cai-

xa de Assistência dos Advogados do Maranhão 

e venha desfrutar dos benefícios desta entidade 

que visa a saúde, bem estar e sobretudo a digni-

dade do advogado.

Caixa de Assistência aos Advogados - Seção MA



Pensamento e Ação:
Compromisso Com a soCiedade.
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