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A Equipe Direito Diário tem a honra de apresentar a Revista Direito Diário, uma 

publicação acadêmica com periodicidade semestral, criada para expandir e difundir 

conhecimento jurídico. 

 

O Direito Diário, criado em 2015, é um portal jurídico virtual que tem como objetivo a 

disseminação de informações e conhecimentos jurídicos. Por meio de variados tipos textuais, 

a Equipe Direito Diário traz constantemente notícias, artigos de opinião, artigos científicos e 

dicas sobre as principais temáticas do mundo Jurídico. 

 

Por intermédio da plataforma virtual, deparou-se com a democratização do acesso ao 

conhecimento, sendo possível abranger as diversas áreas jurídicas, conforme o interesse de 

cada colaborador. 

 

O Direito é o meio pelo qual o Estado organiza a sociedade, então, entendemos por 

bem desenvolver uma ferramenta online no qual fosse possível inserir pessoas, dos mais 

variados contextos sociais, na realidade jurídico-social brasileira. Outro ponto que 

impulsionou o nascimento do Direito Diário foi o desafio constante de se manter bem 

informado sobre os principais acontecimentos jurídicos. 

 

Em face de tais percepções, temos então uma revista virtual que contempla não só 

aplicadores do Direito (advogados, juízes, delegados, promotores, alunos etc.), como também 

o público em geral; produzindo textos com linguagem e informação que mescla o melhor 

entre estas duas realidades. O propósito de fornecer informação para toda a comunidade, 

incluindo leigos, foi a base da concepção do Direito Diário. 
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No intuito de ampliar os horizontes do projeto, é lançada a Revista Direito Diário. A 

partir da publicação desse periódico jurídico, o Direito Diário avança mais um passo na 

concretização do seu ideal: promover o desenvolvimento de ideias e a disseminação do 

conteúdo jurídico, com mais seriedade e compromisso, a fim de contribuir para o crescimento 

da sociedade e para o crescimento do próprio Direito como ciência. 

 

O periódico publica artigos, resenhas e monografias (nacional ou internacionalmente) 

com as mais diversas abordagens teóricas e metodológicas, incluindo artigos 

transdisciplinares, de pesquisa aplicada ou que se enquadrem nos campos de pesquisa Direito 

e Desenvolvimento (law & development), Direito e Sociedade (law & society), Direito e Meio 

Ambiente (law & environment), e Direito e Economia (law & economics). Ademais, recebe 

trabalhos sobre Direito nacional, internacional e global; Teoria, Sociologia, Filosofia e 

História do Direito; e sobre ensino jurídico. 

 

Também é possível ter acesso ao nosso conteúdo por intermédio do nosso endereço 

eletrônico (direitodiario.com.br). 

 

Boa leitura a todos e todas! 

 

Bianca Gabriele Collaço
i
 

Rafael Aguiar Nogueira e Franco
ii
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Antônio Carlos Rodrigues Aragão Filho

 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. O Direito como problema de linguagem; 3. A interpretação do 

Direito no interior da viragem linguística; 4. Conclusão; 5. Referências. 

 

RESUMO 

Este trabalhou apresenta uma releitura da Hermenêutica Jurídica à luz das concepções 

produzidas pela viragem linguística, principalmente em sua vertente pragmática. A partir 

dessa abordagem, busca-se melhor compreensão do trabalho do intérprete precisamente 

quando interpreta e aplica a norma. Nesse sentido, entende-se a Hermenêutica Jurídica como 

uma terceira língua (Língua Hermenêutica) que torna possível a tradução entre a Língua da 

Norma e a Língua da Realidade, dentro dos conceitos produzidos por Tércio Sampaio Ferraz 

Jr. 

 

Palavras-chave: Hermenêutica Jurídica. Viragem Linguística. Abordagem pragmática do 

Direito. 

 

ABSTRACT 

This work presents a re-reading of Legal Hermeneutics in light of the conceptions produced 

by the linguistic turn, mainly in its pragmatic aspect. From this approach, a better 

understanding of the interpreter‟s work is sought precisely when he interprets and applies the 

norm. In this sense, Legal Hermeneutics is understood as a third language (the Hermeneutic 

Language) that makes possible the translation between the Normative-Language and the 

Reality-Language, within the concepts produced by Tércio Sampaio Ferraz Jr. 

 

Keywords: Legal Hermeneutics. Linguistic Turn. Pragmatic approach to Law. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A abordagem realizada no presente trabalho é tributária dos estudos e concepções de 

Saussure, Rorty, Wittgenstein que conceberam a linguagem como a matéria constituinte do 

pensamento e não como uma mera forma de sua exteriorização, inaugurando nova tradição 

filosófica, que teve seu marco na denominada viragem linguística, expressão utilizada para 

firmar o conjunto de novas concepções que compreendem o estudo dos problemas filosóficos 

como intrinsecamente ligados a problemas pertinentes à linguagem. No que atine 
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especificamente à abordagem do Direito, destaca-se Tércio Sampaio Ferraz Jr., que, dentro da 

Nova Retórica (escola tributária dessa nova tradição), entende a interpretação como uma 

tradução, na qual a Hermenêutica apresenta-se como uma língua que permite a tradução entre 

a linguagem normativa e a linguagem real. 

 

2 O DIREITO COMO PROBLEMA DE LINGUAGEM 

 

Irretocavelmente afirma Ferraz Jr. (2015, pág. 136): “O postulado quase universal da 

Dogmática Jurídica, de que não há norma sem interpretação, define de imediato a função 

social das interpretações dogmáticas”. 

Assim, apesar de, à primeira vista, certas disposições legais mostrarem-se 

autoevidentes e sem maiores percalços para sua apreensão, o supramencionado postulado 

impõe que nos debrucemos sobre os meandros da atividade exercida pelo intérprete quando da 

intelecção e da aplicação das normas. É dizer, o que o intérprete faz quando realiza a 

interpretação? 

 Convém lembrar, portanto, que a determinação do sentido das normas, com o correto 

entendimento do significado dos seus textos e do seu alcance, é tarefa da dogmática 

hermenêutica (FERRAZ JR., 2003, pág. 256).  

Nesse sentido, é curial ter em mente as palavras de Neves (1993, pág. 90 apud 

STRECK, 1999, pág. 48, grifo do autor): 

 
[...] o Direito é linguagem e terá de ser considerado em tudo e por tudo como 

linguagem. O que quer que seja e como quer que seja, o que quer que ele se 

proponha e como quer que nos toque, o Direito é-o numa linguagem e como 

linguagem – propõe-se sê-lo numa linguagem (nas significações linguísticas em que 

se constitui e exprime) e atinge-nos através dessa linguagem, que é.  

 

Por ser linguagem, por expressar-se como linguagem e por ser apenas apreendido 

enquanto linguagem, o pensamento jurídico deve forçosamente ter na análise da linguagem 

seu método de pesquisa e de dedução de resultados, ou seja, a interpretação jurídica dos 

enunciados normativos é, antes de tudo, um trabalho de análise da linguagem do legislador 

(NEVES, 1993, pág. 92 apud STRECK, 1999, pág. 49). 

Como escolha consentânea a tal constatação, a linguagem, no presente trabalho, não 

será tratada como mero veículo de expressão da realidade-norma (a norma enquanto dado 

empírico dado ao conhecimento do pesquisador), que se põe como um meio asséptico e livre 
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de preconcepções no meio do caminho entre o sujeito (o intérprete) e o objeto da realidade (a 

norma), absolutamente neutra e invisível dentro do processo de conhecimento.  

O tradicional paradigma da filosofia da consciência, que é anterior à viragem 

linguística, entendia o sentido como imanente ao texto legal, passivamente à espera do 

intérprete que, com seu conjunto de técnicas e métodos, traria à luz o “verdadeiro significado 

do vocábulo”.  

Por outro lado, o paradigma da filosofia da linguagem de ênfase pragmática, 

concebido após a viragem linguística, entende a linguagem, antes de tudo, como ação 

humana, e, sendo ação humana, é um processo que envolve seus diversos partícipes (os atores 

que vivenciam a linguagem), que, ao fazerem os diversos usos possibilitados pela linguagem 

– e por meio do uso mesmo - constantemente define-lhe e redefine-lhe os significados 

(OLIVEIRA, 1993, págs. 53 e 54 apud STRECK, 1999, pág. 47), colocando o intérprete não 

como vítima da linguagem, e sim como construtor, em comunidade, dos diversos sentidos 

assumidos pela linguagem.  

A filosofia da consciência baseia-se em “uma série de dualismos metafísicos, tais 

como essência e acidente, substância e propriedade e aparências e realidade” (STRECK, 

1999, pág. 137, grifo do autor) que fazem surgir o problema da possibilidade de conhecimento 

da “real essência” das coisas (o “real sentido” da norma, nos termos que nos interessam), ou o 

problema de cognição apenas das aparências, da forma como são reveladas ao homem. Em 

outras palavras, tais problemas epistemológicos advêm diretamente da clivagem do 

pensamento em duas categorias inconciliáveis, localizando-se a linguagem externamente a 

tais categorias, sendo esta considerada apenas meio circunstancial de descrição – e, portanto, 

de tradução imperfeita - da realidade. Na filosofia da consciência, a linguagem não é nem 

sujeito, nem objeto, é um terceiro elemento que se põe entre esses dois, intermediando sua 

relação, formando, portanto, uma barreira que impede o conhecimento da realidade em si.  

(RORTY, 1994, pág. 10 e segs. apud STRECK, 1999, pág. 138). 

A viragem linguística inaugura nova possibilidade epistemológica, retirando-nos de tal 

aporia, tornando as contraposições “essência e acidente, substância e propriedade e 

aparências e realidade” sem sentido, porquanto a linguagem, antes mero instrumento 

descritivo da realidade, passa a ser reconhecida como o ser do homem, ou seja, passa-se a 

reconhecer a linguagem como matéria mesma das experiências, conhecimentos e 

pensamentos, tendo a linguagem um caráter totalizante, mediante a qual tanto a realidade 
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como o próprio homem têm sua existência. O pensamento, antes cindido, torna-se uno, dentro 

da categoria única da linguagem. 

Para fins de esclarecimento, não estamos anunciando aqui à adesão a qualquer espécie 

de idealismo linguístico, ou seja, de que as coisas não possuem existência em si, sendo apenas 

signos linguísticos, em uma completa negação da materialidade. Rorty (1994, págs. 43 e segs. 

apud STRECK, 1999, pág. 139), à crítica de que o novo paradigma não passaria de um 

idealismo linguístico, responde que: 

 
[...] o antiessencialismo não põe em dúvida que tenham existido árvores e estrelas 

antes da existência dos enunciados acerca das mesmas (árvores e estrelas). 

Entretanto, o fato dessa existência anterior não serve para dar sentido à pergunta 

“que são as árvores e as estrelas aparte de suas relações com outras coisas, aparte de 

nossos enunciados acerca delas? 

 

Apesar de se poder identificar mais de uma corrente que compõe a viragem 

linguística (STRECK, 199, pág. 141), para o escopo de pesquisa de sua contribuição à 

Hermenêutica Jurídica, consideraremos o giro linguístico segundo os termos definidos pela 

filosofia de Wittgenstein, na sua segunda fase, a partir da obra Investigações Filosóficas.  

Com Wittgenstein, “a linguagem deixa de ser um instrumento de comunicação do 

conhecimento e a passa a ser condição de possibilidade para a própria constituição do 

conhecimento” (STRECK, 1999, p. 144, grifo do autor). Nas Investigações Filosóficas, fica 

claro que Wittgenstein abandona o mito da possibilidade de exatidão da linguagem (ideia 

acalentada no Tratado Lógico-Filosófico), o que significa dizer: 

 
[...] que é impossível determinar a significação das palavras sem uma consideração 

do contexto socioprático em que são usadas. A linguagem é sempre ambígua, pela 

razão de suas expressões não possuírem uma significação definitiva. Pretender uma 

exatidão linguística é cair numa ilusão metafísica (STRECK, 1999, pág. 144). 

 

Em suma, para Wittgenstein, a linguagem deriva seu significado dos seus hábitos de 

usos específicos socialmente referendados. ”Poder usar uma linguagem [de forma 

competente, acrescentaríamos] quer dizer ser capaz de inserir-se nesse processo de interação 

social-simbólica de acordo com os diferentes modos de sua realização” (STRECK, 1999, p. 

146). Nesse sentido, fica bem claro que o giro linguístico, dentro do sentido proposto segundo 

Wittgenstein, também pode ser caracterizado como um giro pragmático, porquanto, na sua 

teorização sobre a linguagem, a ênfase recai sobre os usos e modos de significar da 

linguagem, sobre a relação estabelecida entre a linguagem e as pessoas, não entre esta e os 

objetos (semântica) ou entre si (sintaxe). 
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3 A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO NO INTERIOR DA VIRAGEM LINGUÍSTICA 

 

Aplicando tais conceitos para a interpretação da Direito, podemos enunciar que: 

 
[...] nós não temos mais um significante primeiro, que se buscava tanto em 

Aristóteles como na Idade Média, como ainda em Kant; significante primeiro que 

nos daria a garantia de que os conceitos em geral remetem a um único significado 

(STEIN, 1988, p. 39 apud STRECK, 1999, p. 155). 

 

Essa mesma problemática concepção do Direito, conformando sua interpretação, é 

apontada por Marques Neto (2015): 

 
A recusa de uma concepção metafísica do Direito não se faz sem problemas. O 

mesmo ocorre, aliás, com a afirmação dessa concepção. Crer que há uma essência 

verdadeira em si mesma do Direito – como que à espera de ser captada em sua 

inteireza pelo sujeito do conhecimento, seja mediante um trabalho estritamente 

racional de índole dedutiva, em que as normas do Direito racional, isto é, as 

chamadas leis de natureza, seriam apreendidas como autênticos corolários a que se 

acederia pelo raciocínio a partir de princípios autoevidentes estabelecidos a priori; 

seja captando essa essência na dinâmica da vida social, através da investigação 

sociológica do fenômeno jurídico; seja buscando-a na exegese dos textos legais –, 

crer nisso, não deixa de ser confortável. Dá ao estudioso do Direito a impressão de 

que dispõe de um ponto de partida unitário, simples e seguro (um significante 

primordial, digamos assim) que garantiria de antemão ao terreno jurídico uma 

solidez suficientemente confiável para que ele por aí enveredasse sem maiores 

riscos, ou seja, sem o risco de vir a contradizer o seu ponto de partida. Quanto mais 

o discurso jurídico caminha nesse sentido, tanto mais conservador de suas premissas 

vai-se tornando e mais fechado em si mesmo vai ficando. 

 

A superação desse modelo de interpretação do Direito de cunho essencialista inicia-se, 

primordialmente, com os influxos da Semiótica, mormente em sua vertente pragmática 

(STRECK, 1999, p. 158). 

Uma das fontes de estudos semióticos é a Nova Retórica, introduzida principalmente 

por Tércio Sampaio Ferraz Jr., que define como problema central da ciência do direito a 

questão da decidibilidade (FERRAZ JUNIOR, 2003, p. 88).  

Dentro dessa concepção semiótica do Direito, Ferraz Jr. (2003, p. 268) faz uma 

analogia esclarecedora entre interpretação e tradução, pois, como ele lembra, quem traduz 

interpreta e, como diz o ditado italiano, “traduttore, traditore”. 

Admitindo-se que traduzir é transpor o texto de uma para outra língua e tendo em vista 

que as traduções de fato acontecem, devemos buscar, portanto, seu fundamento teórico. 

Nessa busca, Ferraz Jr. (2003, p. 269) utiliza-se de um exemplo real e pessoal: 

 
Estava há uns meses na Alemanha, sem dominar ainda o idioma. Um estudante 

aproximou-se e, para ser simpático, tentou uma conversa. Olhando para um quadro a 

sua frente, fez algum comentário a respeito. Na sentença pronunciada, aparecia uma 
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palavra que, aparentemente, não fazia sentido: “es it schief”, dizia ele. O vocábulo 

soava de tal forma que fazia entender que se mencionava um navio (isto é um 

“navio”). Contudo, o quadro era um mapa geográfico e nem mesmo as linhas 

traçadas tinham qualquer semelhança com navio. A conversa não pôde prosseguir. 

Voltei-me, então, para um colega que, estudante de francês, explicou o equívoco. A 

palavra, mal escutada por um ouvido ainda não acostumado, era “schief” e não 

“Schiff”. Esta última quer dizer “navio”, mas que significava a outra? “Schief” 

significa “torto”, explicou ele. Foi como se um clarão desobstruísse as sombras: “O 

quadro está torto!” 

 

Com tal história pessoal, Ferraz Jr. procura desmentir a teoria realista da tradução, que 

diz que traduzir significa buscar, nas duas línguas, a mesma coisa (res) nelas representada. 

Por exemplo, para saber o que quer dizer a frase “this is a car”, procuramos a coisa por ela 

indicada e, em seguida, encontramos a palavra em português que também a designa: “isso é 

um carro”. Achar a coisa comum designada por ambas as línguas é o critério que garante a 

adequação da tradução. 

O episódio narrado, no entanto, nos faz antever outro processo. A coisa designada pela 

língua estrangeira só foi identificada justamente após ser feita a tradução. Por mais que o 

estudante apontasse que o quadro estava torto, isso só foi corretamente percebido após a 

realização efetiva da tradução. “Foi a tradução que conferiu sentido ao objeto e não o 

contrário.” (FERRAZ JR., 2003, p. 270). 

Não só a prática quotidiana faz negar a teoria realista, como a viragem linguística vem 

a nosso socorro para demonstrar sua inadequação. A teoria realista parte dos mesmos 

pressupostos da filosofia da consciência (da subjetividade) de que haveria um mundo real não 

linguisticamente articulado, com seus vários objetos e que a língua seria apenas mero 

instrumento para denominá-los, interpondo-se entre o sujeito cognoscente e o objeto 

cognoscível, como terceiro elemento da relação que possibilitaria/dificultaria identificar tais 

objetos. Vimos que tal concepção de linguagem faz surgir problemas epistemológicos sem 

solução, desamparados que ficamos à mercê de um pensamento cindido em categorias 

contrapostas, como essência/acidente, aparência/realidade. 

A mesma crítica pode ser feita à teoria idealista da tradução, porquanto esta também se 

baseia na mesma cisão epistemológica. Tal teoria diz que, ao se traduzir, recorremos ao que 

pensa um estrangeiro quando pronuncia determinada frase, identificamos o mesmo 

pensamento em português, e então realizamos a tradução. No entanto, novamente, essa teoria 

é contradita tanto pela prática quanto por não levar em conta a viragem linguística, ao partir 

da premissa de que existiria um pensamento linguisticamente desarticulado, um pensamento 

não constituído pela linguagem. 
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Insistindo na analogia da tradução e admitindo que a língua é um sistema de signos 

(palavras) e relações entre estes segundo regras, podemos dizer que uma língua compõe-se 

basicamente de repertório (conjunto de signos) e de estrutura (as regras de relacionamento) 

(FERRAZ JÚNIOR, 2003, p. 273). Dito isso, podemos perceber, ao se recorrer a dicionários, 

que, quando estes indexam uma palavra, mencionam-se os diversos usos possíveis de tal 

palavra, conforme seus hábitos de uso. Devemos, pois, focarmos na estrutura das línguas 

(pois as regras de relacionamento dos signos, em conformidade com as lições de Wittgenstein, 

definem os próprios significados). 

Ferraz Júnior (2003, p. 273), estipula que as estruturas contêm dois tipos de regras: 

básicas e secundárias. Como define Ferraz Jr. (2003, p. 273): “Básicas são aquelas sem as 

quais qualquer sentença numa língua carece de sentido. [...] Secundárias são as que, se 

violadas, não chegam a produzir um sem-sentido, embora possam criar obscuridades, mal-

entendidos”.  

Diante disso, admitamos três hipóteses (FERRAZ JR., 2003, p. 273, grifo do autor): 

 
[...] (a) se as regras básicas de ambas as línguas coincidem, é possível traduzi-las 

uma para outra; (b) se a coincidência é apenas parcial, ocorre uma transferência que 

exige adaptação; (c) se não coincidem, elas são incomunicáveis. Neste terceiro caso, 

porém, é possível uma transferência indireta. Recorre-se a uma terceira língua que 

possa funcionar como uma ponte entre as outras. Seu requisito: ela conterá, entre 

suas regras secundárias, as regras básicas das outras. 

 

Os problemas de tradução tendem a ocorrer quando as regras básicas apresentam 

disparidades. Nesses casos, a mera comparação das estruturas (regras de uso) de ambas as 

línguas não é suficiente, porquanto não há correspondência entre as regras básicas de uma e 

de outra. Exige-se, portanto, o recurso a uma terceira língua, que, entre suas regras, possui, de 

algum modo, as regras das demais. A relação entre a metalíngua e a língua-objeto-da-

tradução, porém, devido à ausência de correspondência perfeita entre as regras, não é bem 

acabada, não é certa, não é definitiva, havendo sempre diferentes possibilidades na 

transposição de uma língua para a outra, que dependem do enfoque de quem traduz. 

Essas diferentes possibilidades na transposição de uma língua para a outra decorrem 

da ambiguidade imanente à linguagem (pretender uma exatidão linguística é um mito 

filosófico, como apontou Wittgenstein), bem como dos diferentes limites conceituais que cada 

usuário da linguagem, dentro de sua situação existencial específica, atribui aos signos.  Ou 

seja, a delimitação do significado, para além de uma objetiva definição socioprática, depende 

de características do próprio falante. Como Ferraz Jr. (2003, p. 270) ilustra, “o que é um velho 

para a criança não será necessariamente o mesmo para um adulto”, pois as fronteiras dos 
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significados não são estanques, definitivas, acabadas, estando à mercê (em maior ou menor 

grau) do enfoque do emissor. 

Na tradução, esse problema se aprofunda, porque temos as diferenças de enfoque 

envolvendo mais de uma língua. Um exemplo simplório, fornecido por Morgesntern (2015) 

pode ajudar a ilustrar as nuances da tradução no pertinente ao enfoque do tradutor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As palavras à esquerda, à evidência, são palavras que designam quatro cores em 

português. As palavras à direita são as suas correspondentes em galês. Perceba-se, no entanto, 

que as correspondências não são perfeitas, com “gwyrd”, por exemplo, correspondendo 

apenas a uma parte do espectro de cor a que chamamos de verde. Outra parte do espectro a 

qual denominamos verde, no entanto, recebe, em galês, a denominação “glas”.  

Apenas com essa situação simplória fica evidente a dificuldade posta para quem se 

proponha a realizar a tradução dessa cor, porquanto para diferentes falantes, haverá pelo 

menos uma região do espectro (por menor que seja) que será vista como “gwyrd” ou como 

“glas”, a depender das condições específicas do falante (sem contar que a própria percepção 

da cor está na dependência de várias circunstâncias, como iluminação, efeito Bezold
1
, 

diferenças individuais de percepção de cores
2
 etc.). O que ocorre na tradução, como se pode 

constatar, não é apenas uma mera troca de significantes, havendo também a transposição de 

                                                 
1
 O efeito Bezold é o fenômeno em que uma cor será percebida de forma diferente a depender da sua relação 

com cores adjacentes (NEW WORLD ENCYCLOPEDIA, tradução nossa). 

Texto original: “The Bezold effect was first discovered by a German professor of meteorology, Wilhelm von 

Bezold (1837-1907), who discovered tha a color may appear differente depending on its relation to adjacent 

colors”. 
2
 Jameson, Highnote e Wasserman (2001, p. 244), por exemplo, perceberam que mulheres com genótipo para 

quatro fotopigmentos apresentaram significamente melhor capacidade de discriminação cromática em 

comparação a homens e mulheres tricromáticos de um grupo controle. 
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significados que, como exposto, são um recorte específico do mundo, com as fronteiras desse 

recorte apresentando variações que dependem da língua utilizada e do falante que a utiliza. 

Por tudo isso, estamos necessariamente entregues ao enfoque do tradutor como único 

critério da adequada tradução, ou, “mais precisamente, na aceitação do enfoque do tradutor” 

(FERRAZ JR., 2003, p. 274). Aceitar o enfoque do tradutor significa confiar em sua 

competência como usuário da língua, ou seja, confiar que ele possui a fluência e o domínio 

dos hábitos de uso comunitariamente referendados e intersubjetivamente válidos. 

Ferraz Jr. (2003, p. 274) cita um exemplo que esclarece o que seria o crédito de 

confiança ao tradutor: 

 
Se uma pessoa não tem certeza se a sentença que melhor traduz “as suas idéias 

ultrapassam nossa época” é “his ideas are ahead o four time”, certamente se dirigiria 

a alguém que conhecesse bem o inglês. Trata-se de uma confiança na competência. 

Essa confiança na competência, por sua vez, pressupõe certa hierarquia, a 

uniformizar sentidos, o que está relacionado a um fator normativo de poder, o poder 

de violência simbólica. Trata-se do poder de impor significações como legítimas, 

dissimulando as relações de força que estão no fundamento da própria força 

(BOURDIEU; PASSERON, 1970, p. 18)
3
.  

 

Cumpre esclarecer que tal poder não se trata de coação (FERRAZ JR., 2003, p. 276), 

trata-se de controle. Controle, nesse sentido, é a neutralização de opções, ou seja, embora esse 

poder conserve diversas alternativas de ação como possíveis, ele age por fazer parecer que tais 

alternativas não mereçam séria consideração. O uso competente deriva sua autoridade (sua 

percepção como competente) de um poder simbólico, poder esse que faz desaparecer a 

possibilidade de diferentes enfoques, tornando apenas um único ponto de vista como passível 

de consideração: o arbitrário socialmente prevalecente. 

Aqui, cabe a observação de que usamos o termo arbitrário não como um sentido que 

ocorreu de forma independente de seu uso, cujas regras de definição não possam ser traçadas. 

Usamos no sentido atribuído por Saussure (2006, p. 81), quando este diz que “o laço que une 

o significante ao significado é arbitrário”, no sentido de que não há nada no significante (os 

sons ou as letras, enfim, a representação material do signo) que nos faça necessariamente 

deduzir seu significado. Com isso, quer-se dizer simplesmente que não há nada nos sons ou 

nas letras da palavra “mesa” que façam sugerir que tal significante esteja inarredavelmente 

atrelado a um significado específico (como, aliás, fica claro ao lembrarmos das “Mesas da 

                                                 
3
 “Tout pouvoir de violence symbolique, i.e. tout pouvouir qui parvient à imposer des significations et à les 

imposer comme legitimes en dissimulant les rapports de force que sont au fondement de as force, ajoute sa force 

propre, i. e. proprement symbolique, à ces rapports de force”. 

Todo poder de violência simbólica, ou seja, todo poder que consegue impor as significações e as impor como 

legítimas, dissimulando as relações de força que estão no fundamento dessa força, junta essa própria força, i. e. 

propriamente simbólica, às tais relações de força. (tradução nossa). 
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Câmara e do Senado”, como legitimados à propositura de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade). 

O termo arbitrário, como lembra Saussure (2006, p. 83) requer uma necessária 

advertência. Não se deve ter a ideia de que o significado dependa da livre escolha do falante, 

que supostamente poderia atribuir-lhe significados quaisquer, a depender unicamente de seu 

mero arbítrio. A linguagem, como já reiteradamente apontado, é uma prática socialmente 

referendada, com seus significados derivados de hábitos de usos, de práticas sociais. Com o 

termo arbitrário quer-se dizer simplesmente que “o significante é imotivado, isto é, arbitrário 

em relação ao significado, com o qual não tem nenhum laço natural na realidade” 

(SAUSSURE, 2006, p. 83, grifo do autor). 

A produção desse arbitrário socialmente prevalecente, dentro da perspectiva de 

neutralização de opções, ocorre mediante a atuação de três poderes: o poder-autoridade, o 

poder-liderança e o poder-reputação (FERRAZ JR., 2003, p. 277), que, como poderes 

simbólicos, buscam a neutralização de certas fontes de produção de variedade de significados. 

O poder-autoridade visa a neutralizar os comunicadores. O sentido não decorreria, 

portanto, de quem fala, sim do que é dito, dando a impressão de que a linguagem é impessoal. 

Esse poder traduz-se num domínio de certas regras sintáticas, que conferem a “qualquer” 

comunicador que as use a autoridade de generalizar os sentidos. Assim, esse fator de poder 

busca neutralizar as idiossincrasias advindas de particulares enfoques dos falantes, embora 

estas, como anteriormente afirmado, sempre existam. 

Ainda assim, são necessárias outras fontes de neutralização, pois, mesmo usando-se o 

mesmo conjunto de regras, há a possibilidade de variedade decorrente de vários pontos de 

vista não de diferentes indivíduos, mas de distintos grupos sociais. O poder-liderança é a 

forma de neutralizar essa variedade. Tal poder traduz-se como uma bem-sucedida suposição 

de consenso: as opiniões de certos grupos sociais são neutralizadas, fazendo surgir a aparência 

de que, segundo os que “realmente” conhecem a língua, existe apenas um único sentido 

possível. 

Por fim, a possibilidade de multiplicidade de sentidos decorre também da própria 

multiplicidade de signos e sua imanente ambiguidade. O poder-reputação, por sua vez, traduz-

se na ideia de que, não obstante essa característica dos símbolos, é certo que tal palavra 

significa mais adequadamente tal coisa, como atestam, “por óbvio”, os mais reputados 

dicionários, que seriam espécies de códices que reconhecidamente difundem o uso escorreito 

da língua. 
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Em conclusão, a garantia da adequada tradução repousa no enfoque do tradutor em 

cuja competência (reputação, autoridade e liderança) se confia. Em suma, como bem denotou 

Ferraz Jr. (2003, p. 278): “O que é chamado de uso competente, portanto, depende de uma 

relação ideológica de poder, o poder de violência simbólica que se manifesta como 

autoridade, liderança e reputação”. 

Dito isso, analisando-se o processo interpretativo, consoante Ferraz Jr. (2003, p. 278), 

vemos que, de um lado, há a prescrição normativa, redigida no que poderia se denominar de 

língua-normativa (LN) e, de outro, a realidade, que, como vimos, dentro da perspectiva pós-

viragem linguística, é sempre articulada em termos linguísticos, estando, portanto, expressada 

em uma denominada língua-da-realidade (LR). 

Quando interpretamos, à semelhança do que ocorre na tradução, estamos realizando a 

transposição de uma língua, a das prescrições normativas (LN), para outra língua, a da 

realidade (LR). 

Ora, o discurso normativo é um discurso prescritivo, dizendo-nos como as coisas 

devem ser, enquanto o discurso da realidade é um discurso descritivo, dizendo-nos como as 

coisas são. Estamos diante, portanto, de duas línguas cujas regras básicas são distintas. Em 

outros termos, a regra básica da língua-norma é de índole deontológica (dever ser), enquanto 

a regra básica da língua-realidade é de índole ontológica (ser).  

Estamos, portanto, diante do terceiro caso de tradução apresentado por Ferraz Jr 

(2003, p. 273), em que a tradução só pode ocorrer por transferência indireta, o que exige uma 

terceira língua que, de algum modo, possui em sua regra as regras das línguas-objeto-da-

tradução. Essa terceira, segundo Ferraz Jr. (2003, p. 279) é língua da dogmática hermenêutica 

(LH) – que, por pressuposto, deve necessariamente conter, em suas regras, as regras básicas 

das outras duas línguas (LN e LR). 

A língua hermenêutica, portanto, necessita de um conectivo básico que englobe o 

conectivo dever ser da LN e o conectivo ser da LR. Tal conectivo pode ser visto como um 

“dever-ser descritivo” ou um “dever-ser ideal”, nas palavras de Ferraz Jr. (2003, p.280). Tal 

dever-ser descritivo fica melhor esclarecido ao se pensar na noção de proposição jurídica 

como definida por Kelsen. 

Para Kelsen (1998, p. 51), a norma prescreve condutas e a proposição jurídica 

descreve normas. Assim, a norma “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pena 

x” é descrita pela proposição “no Direito Brasileiro, o crime de furto deve ser punido com a 

pena x”. Esse “dever-ser” da proposição jurídica não é prescritivo, mas descritivo. Tal 
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conectivo “dever-ser descritivo” (quer seria uma espécie de descrição da norma), portanto, é a 

regra básica definidora da língua hermenêutica, que conjuga os conectivos tanto da língua 

normativa quanto da língua-realidade. A língua-hermenêutica, portanto, tem em seu conectivo 

(regra básica) as regras básicas da língua-norma e da língua-realidade, ao descrever 

prescrições. 

Para melhor compreensão da língua hermenêutica, é preciso definir um pressuposto 

importante da hermenêutica dogmática: o pressuposto do legislador racional. Tal figura não 

se confunde nem com o legislador normativo (que seria o emissor da língua normativa) nem 

com do legislador real (a vontade dos parlamentares, que de fato votaram e aprovaram os 

textos normativos). O legislador racional é a ponte entre ambos os legisladores, funcionando 

como a figura intermédia que possibilita a tradução. A descrição do legislador racional é a 

descrição de como deve ser o legislador (ele é a personificação de um “dever-ser descritivo” 

ou de um “dever-ser ideal”, que representa o conectivo próprio da Língua Hermêutica). Em 

suma, o legislador racional é o usuário competente da língua hermenêutica. 

Nino (1980, p. 328, grifo do autor, tradução nossa) apresenta um resumo das 

características do legislador racional: 

 
Os juristas falam do legislador como se fosse um único indivíduo que houvera 

ditado todas as normas que integram o ordenamento jurídico, enquanto, na realidade, 

as normas jurídicas de um sistema moderno são ditadas por um grande número de 

homens diferentes. 

Também aludem a um legislador eterno, que mantém com sua vontade a validez das 

normas, incluindo as ditadas muito tempo atrás por homens que talvez hajam 

morrido. 

Outrossim, pressupõem que o legislador é sempre consciente das normas que 

sanciona, apesar de que, muitas das vezes, os legisladores reais se limitam a levantar 

a mão em uma sessão do parlamento sem ter ideia certa da lei que estão votando. 

Por outro lado, acolhem os juristas a ficção de que o legislador é omnisciente, 

atribuindo-lhe o conhecimento de todas as circunstâncias fáticas, às vezes infinitas, 

compreendidas dentro das normas que dita. 

Também imaginam que o legislador é sempre operativo, não ditando normas que 

careçam de aplicabilidade alguma, o que é falso, como vimos em capítulo anterior. 

Atribuem os juristas ao legislador também a propriedade de ser geralmente justo, 

imputando a seus propósitos as interpretações axiologicamente mais adequadas, 

coisa que muitas vezes não dista pouco de corresponder à realidade. 

Também a dogmática supõe que o legislador é coerente, porquanto sua vontade não 

pode se contradizer consigo mesma. Já vimos que o contrário pode ocorrer, dando 

lugar a inconsistências. 

Ademais, o legislador imaginado pelos juristas é omnicompreensivo, pois não deixa 

nenhuma situação jurídica sem regulação, enquanto na realidade, como vimos, 

qualquer Direito tem abundantes lacunas. 

Por último, o legislador, para os juristas dogmáticos, é sempre preciso, no sentido de 

que sua vontade possui sempre uma direção unívoca, com independência das 

imperfeições da linguagem que acidentalmente utilize. Sabemos, entretanto, que o 

legislador real frequentemente é vítima dos defeitos das linguagens naturais
4
.  

                                                 
4
 Texto original: 
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Ademais, Nowak (1969, p. 85), além das características básicas acima apontadas, 

lembra que os juristas não apenas pressupõem a racionalidade do legislador, mas também lhe 

atribuem certos conhecimentos e certas preferências valorativas, a saber: os conhecimentos 

fornecidos pela ciência contemporânea ao jurista e as valorações políticas e morais vigentes à 

época do jurista. 

Tais características confirmam os dois princípios essenciais a qualquer dogmática 

jurídica: o da “inegabilidade dos pontos de partida” (para a possibilidade da decidibilidade 

deve-se pressupor dogmas, aceitos como verdades impassíveis de verificação) e o da 

“proibição do non liquet” (todo conflito é passível de ser decidido) (FERRAZ JR., 2003, P. 

281, grifo do autor). Nas palavras de Ferraz Jr. (2003, p. 281, grifo do autor): 

 
A figura do legislador racional esclarece o dever-ser descritivo de Kelsen como um 

dever-ser ideal [...]. Como regra básica da estrutura da língua hermenêutica (LH), o 

dever-ser ideal permite entender-se a construção lingüística da dogmática 

interpretativa, por meio da qual se faz a passagem da norma – LN – para a realidade 

– LR. É a essa terceira língua que se atribui o enfoque privilegiado (competente) que 

confere sentido à norma, em face da realidade. Por meio da língua hermenêutica 

reconstrói-se o discurso do ordenamento, como se o intérprete “fizesse de conta 

que” suas normas constituam um todo harmônico, capaz, então, de ter um sentido na 

realidade.  

  

Por último, cabe destacar, com Nino (1980, p. 329), que a figura do legislador 

racional, longe de ser uma técnica empregada de forma cínica ou especulativa pelos juristas, 

tem a função de compatibilizar o desejo de segurança jurídica com a adequação do 

                                                                                                                                                         
“Los juristas hablan del legislador como si fuera um único individuo que hubiera dictado todas las normas que 

integram el orden jurídico, mientras que em la realidade las normas jurídicas de um sistema moderno son 

dictadas por um gran número de hombres diferentes. 

Tambiém aluden a um legislador imperecedero, que mantiene con su voluntad la validez de las normas, incluso 

las dictadas mucho tiempo atrás por hombres que tal vez hayan muerto. 

Asimismo, presuponen que el legislador es siempre consciente de las normas que sanciona, pese a que muchas 

veces los legisladores reales se li mitan a levantar la mano em uma sesión del parlamento sin tener idea cierta de 

la ley que están votando. 

Por outra parte, acogen los juristas la ficción de que el legislador es omnisciente, atribuyéndole el conocimiento 

de todas las circunstancias fácticas, a veces infinitas, comprendidas dentro de las normas que dicta. 

También imaginan que el legislador es siempre operativo, no dictando normas que carezcan de aplicabilidad 

alguna, lo cual es falso, como vimos em el capítulo anterior. 

Atribuyen los juristas al legislador también la propriedad de ser generalemente justo, imputando a sus propósitos 

las soluciones interpretativas más adecuadas, cosa que muchas veces dista no poco de responder a la realidad. 

También la dogmática supone que el legislador es coherente, puesto que su voluntad no puede contradecirse 

consigo misma. Ya hemos visto que lo contrario puede ocurrir, dando lugar a inconsistencias. 

Además el legislador imaginado por los juristas es omnicomprensivo, pues no deja ninguna situación jurídica sin 

regular, mientras que em la realidad, como vimos, cualquier derecho tiene abundantes lagunas. 

Por último, el legislador, para los juristas dogmáticos, es siempre preciso, enel sentido de que su voluntad posee 

siempre uma dirección unívoca, com independencia de las imperfecciones de lenguaje que accidentalmente 

utilice. Sabemos, em cambio, que el legislador real frecuentemente es victima de los defectos de los lenguajes 

naturales.” 
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ordenamento a parâmetros de racionalidade e justiça, ao mesmo tempo em que permite a 

adequação do Direito a certos padrões axiológicos, a colmatação de lacunas etc., sem que tais 

resultados apareçam como uma integração artificial do ordenamento, e sim como uma 

descrição genuína do direito vigente.  

 

4 CONCLUSÃO  

 

A partir das considerações expostas, vê-se que as normas são produto de intelecção 

ativa de seus intérpretes-usuários, sendo construídas pelo uso habitual e constante por parte de 

magistrados, advogados, estudiosos do direito e demais atores que ativamente participam do 

diálogo jurídico.  

Longe de fechar a questão, o presente trabalho pretendeu apresentar uma nova 

abordagem da Hermenêutica Jurídica, na qual as concepções e métodos da linguística 

contemporânea (mormente da pragmática) mostram promissores caminhos a serem trilhados 

para uma melhor compreensão dos elementos que compõem a atividade de interpretação e 

aplicação da norma.  

Com essa melhor compreensão, espera-se tanto maior rigor e segurança na aplicação 

do Direito, quanto melhores condições do reconhecimento de usos arbitrários das normas, 

destoantes de sua função de pacificação social. 
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RESUMO 

Busca fazer uma breve reflexão sobre a criação do Mandado de Injunção que não possuía 

regulamentação própria inicialmente.  Aponta as posições doutrinárias e jurisprudenciais das 

formas de aplicar esse Direito garantido na Constituição de 1988. Apresenta e discute os 

aspectos mais relevantes criados pela Lei 13.300 de 2016 que, finalmente, regula o writ e 

aponta a consolidação da corrente concretista individual intermediária. 

 

Palavras-chave: Mandado de Injunção. Direito Constitucional. Remédio Constitucional. 

 

ABSTRACT 

It seeks to make a brief reflection on the creation of the injunction that did not have its own 

regulation initially. It points out the doctrinal and jurisprudential positions of the ways of 

applying this Guaranteed Law in the 1988 Constitution. It presents and discusses the most 

relevant aspects created by Law 13.300 of 2016, which finally regulates the writ and points to 

the consolidation of the intermediate individual concrete current. 

 

Keywords: Writ of Injunction. Constitutional Right. Constitutional Remedy. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar do instituto do Mandado de Injunção ter sido criado em 1988 para suprir as 

omissões normativas que impedisse o exercício de algum direito fundamental ou de 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, até 2016, não havia 

regulamentação do mesmo. Ou seja, o próprio instituto criado para garantir o direito em caso 

de omissão não possuía uma regulamentação. 
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Desde o nascimento do writ, diferentes correntes doutrinárias e jurisprudenciais 

sucederam-se ao tratar dos efeitos das decisões nos julgamentos em sede de injunção. Como 

se trata de uma inovação constitucional, não existia no direito comparado exemplos a serem 

transpostos para o Brasil e que pudessem orientar os tribunais pátrios sobre os efeitos do 

instituto. 

Alexandre de Moraes (2017, ebook) pretendendo esclarecer a respeito dessa discussão, 

sistematiza e apresenta as seguintes classificações acerca da decisão e efeitos do mandado de 

injunção: (1) posição não concretista; (2) posição concretista; (3) concretista geral; (4) 

concretista individual direita; (5) concretista individual intermediária. 

Inicialmente, o STF, com fundamento na teoria da separação dos poderes, adotou a 

posição não concretista e defendia que a decisão no MI destinava-se apenas a declarar a mora 

do órgão legislativo omisso, dando-lhe ciência de tal omissão. Não haveria, portanto, qualquer 

medida jurisdicional visando garantir prontamente o direito constitucional carente de 

regulamentação. 

A declaração da mora, sem qualquer sanção imposta a quem deveria editar a norma 

omissa, tornou o mandado de injunção sem efetividade. Portanto, desde o fim do ano de 2006 

e, com maior vigor no ano de 2007, o STF passou a rever sua posição quanto aos efeitos da 

decisão no Mandado de Injunção. 

Com o julgamento dos Mandados de Injunção de números 670 ES, 708 DF e 712 PA 

que foram tratados na mesma sessão no dia 25-10-2007, observa-se a concretização da 

mudança jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Os três casos tinham como objeto a 

mora do legislador em regulamentar o direito de greve dos servidores públicos nos termos do 

Art. 37, VII da CF. Na ementa do MI 670/ES (STF, 2007, online), o STF posicionou-se sobre 

a omissão da seguinte forma: 

 

Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a 

pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei nº 7.783/1989 enquanto a 

omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores 

públicos civis (CF, art. 37, VII). 

 

Pela análise, é possível verificar a adoção da teoria concretista geral, com efeitos erga 

omnes, pois foi resguardado, garantindo de pronto, o exercício de greve para todo o setor 

público civil. 

Na mesma sessão citada acima, o Ministro Celso de Mello pronunciou-se de forma a 

resumir o que viria a ser a nova postura do STF: 
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[…] Não se pode tolerar sob pena de fraudar-se a vontade da Constituição, esse 

estado de continuada, inaceitável, irrazoável e abusiva inércia do Congresso 

Nacional, cuja omissão, além de lesiva ao direito dos servidores públicos civis – a 

quem vem se negando, arbitrariamente, o exercício do direito de greve, já 

assegurado pelo texto constitucional -, traduz um incompreensível sentimento de 

desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a 

Constituição da República. 

 

Finalmente, após anos de inefetividade do writ, o STF finalmente adota uma postura 

em consonância com a vontade do legislador constituinte. Nos julgamentos seguintes, 

percebemos que o Judiciário oscila um pouco aplicando efeitos diversos ao julgar Mandados 

de Injunção. Ora, aplica efeitos inter partes, ora erga omnes. 

 Somente em 2016 foi criada a Lei n° 13.300 que regula o exercício do Mandado de 

Injunção. No entanto, mesmo sem lei, já era possível impetrar o writ porque o art. 5º, LXXI, 

da CF, sempre foi autoaplicável (STF, 1991, online).  

Antes da edição da lei do MI, aplicavam-se, por analogia, as regras procedimentais do 

mandado de segurança disciplinadas na Lei n° 12.016 de 2009. Inclusive, a lei do MI, apesar 

de regular as particularidades especificas da injunção, mantém em seu art. 14 a lei do MS, 

juntamente com normas de Processo Civil, como fonte subsidiária.  

 

2 PREDOMINÂNCIA DA CORRENTE CONCRETISTA INDIVIDUAL 

INTERMEDIÁRIA 

 

A corrente concretista individual intermediária é aquela em que, se o juiz reconhecer o 

estado de mora, será deferida uma ordem para que o impetrado edite a norma 

regulamentadora dentro de um prazo razoável estipulado pelo julgador. Caso não ocorra a 

edição, caberá ao Judiciário exercer concretamente os atos necessários a permitirem o 

impetrante usufruir de seu direito constitucional subjetivo obstado pela falta de 

regulamentação. Esse é o posicionamento adotado pelo legislador na Lei n° 13.300 de 2016: 

 

Art. 8º Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para: 

I - determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma 

regulamentadora; 

II - estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades 

ou das prerrogativas reclamados ou, se for o caso, as condições em que poderá o 

interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a 

mora legislativa no prazo determinado. 
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No parágrafo único do artigo 8º, fica também estabelecido que o juiz ou Tribunal não 

precisará adotar a primeira providência (determinar prazo) e já poderá passar direto para a 

etapa seguinte, estabelecendo as condições, caso fique comprovado que o impetrado deixou 

de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido para a edição da norma. 

Se já foram julgados outros Mandados de Injunção dispondo acerca do mesmo tema e 

o impetrado não editou a norma no prazo estabelecido, não é razoável estipular novo prazo, 

devendo o juiz ou Tribunal, imediatamente, fixar as condições para o exercício do direito. 

Portanto, em regra, a lei do MI determina a adoção da corrente concretista 

intermediária de acordo com o inciso I, art. 8º. Mas, caso o prazo para a edição da norma já 

tenha sido dado em outros Mandados de Injunção impetrados anteriormente por outros 

autores, haverá uma mitigação da posição intermediária e o Poder Judiciário poderá 

estabelecer uma decisão concretista direta conforme o parágrafo único do art. 8º. 

 

3 OS EFEITOS DA DECISÃO: INTER PARTES E ERGA OMNES 

 

Ponto bastante sensível da Lei n° 13.300 de 2016 diz respeito à eficácia subjetiva da 

decisão. O art. 9º disciplina que, até o advento da norma regulamentadora, será limitada às 

partes, ou seja, possui efeitos inter partes. No entanto, o §1º do mesmo artigo não elimina a 

possibilidade de ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes à decisão, quando isso for 

inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da 

impetração. 

Ao que parece, o efeito erga onmes refere-se a três situações (2017). A primeira, que 

aparenta ser a mais pacífica envolve os casos em que se discutem direitos difusos
1
, pois a 

ampliação dos efeitos decorre da natureza do direito demandado. Não é possível limitar a 

eficácia nessas ações. 

A segunda situação seria nos casos de MI coletivo em que se discuta a regulamentação 

de um direito coletivo. Por exemplo, na discussão sobre o exercício do direito de greve 

assegurado aos servidores públicos no MI 708/DF. A doutrina indica que o Judiciário deve 

apoiar-se nos princípios que norteiam o processo coletivo. Ao ampliar os efeitos da coisa 

julgada em outras ações processuais, o legislador o fez por meio da gestão dos legitimados 

                                                 
1
 Direitos difusos, também chamados de direitos transindividuais, ultrapassam a esfera de um único indivíduo, 

são indivisíveis e a satisfação do direito deve atingir a uma coletividade indeterminada, mas ligada por uma 

circunstância de fato. 
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ativos da ação, garantindo a representatividade da classe ou grupo a ser tutelada. Nesse 

sentido, aduz João Francisco N. da Fonseca (2016, pág. 142): 

 

[...] que o órgão julgador verifique a representatividade adequada, antes de atribuir 

eficácia geral à decisão do mandado de injunção, a fim de garantir que os interesses 

daqueles que não participem do processo – mas que podem ser afetados por ele – 

sejam devidamente defendidos em juízo. 

 

Por fim, a terceira hipótese seria nas decisões de Mandado de Injunção, individual ou 

coletivo, cuja norma formulada para o caso concreto seja generalizável o suficiente para 

atingir, de modo indistinto e indeterminado, todos os casos análogos. Um exemplo é MI 

721/DF (STF, 2007, online) onde se discutiu o direito de aposentadoria especial dos 

servidores públicos. A decisão, além dos efeitos inter partes provocados, foi ampliada e gerou 

repercussão em todos os casos análogos.  

Defendendo a possibilidade de atribuir efeitos erga omnes em casos excepcionais, 

expõe Fonseca (2016, pág. 137-138): 

 

A atribuição de eficácia erga omnes à decisão do mandado de injunção. Na verdade 

vai ao encontro da tendência de fortalecimento da jurisdição constitucional e de 

valorização dos precedentes judiciais. Assim é interessante que o órgão julgador 

possa excepcionalmente, editar uma regulamentação supletiva que sirva para todos 

que estejam na mesma situação do impetrante. Como já dito, a melhor interpretação 

do inc. LXXI do art. 5° da Constituição é aquela segundo a qual o mandado de 

injunção é um instrumento de tutela do direito subjetivo do impetrante. Apesar 

disso, deve-se reconhecer que a posição concretista geral „não se desloca da 

textualidade do dispositivo e encontra amparo no elemento sistemático (o princípio 

da máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais – art. 5°, §1°, da CF), 

não podendo, portanto, ser refutada por incidir em ativismo judicial‟. Com efeito o 

texto constitucional não proíbe expressa ou implicitamente a atribuição de eficácia 

geral ao mandado de injunção. [...] A omissão normativa, independentemente da 

abrangência subjetiva do referido writ, continua a ser decidida apenas em caráter 

incidental, com o intuito de viabilizar o exercício do direito constitucionalmente 

assegurado. Desse modo, portanto, a eficácia erga omnes não é incompatível com a 

natureza jurídica do mandado de injunção.   

 

De forma complementar, Luís Roberto Barroso (2012, pág. 148) afirma que o efeito 

erga omnes encontra fundamento na necessidade de tratamento isonômico aos indivíduos: 

 

A atribuição de eficácia geral à disciplina temporária assim instituída confere 

racionalidade ao sistema e tutela a isonomia, evitando que situações semelhantes 

recebam tratamentos distintos por motivos diversos. Em segundo lugar, veja-se que 

os poderes constituídos em geral, incluindo o legislador, estão submetidos à 

Constituição. No caso, o principal fator de legitimação da atuação do Judiciário é a 

omissão de outro Poder, que tinha como efeito a paralisação da eficácia de normas 

constitucionais. 
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Ademais, a lei em seu artigo 13 trata especificamente dos efeitos no Mandado de 

Injunção coletivo determinando que a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas 

integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria substituídos pelo impetrante. 

Mas, excepcionalmente, é admitido efeito erga omnes nos termos do art. 9º, §§ 1º e 2º. 

 

4 TRANSITORIEDADE DA DECISÃO 

 

 O Mandado de Injunção é marcado pela transitoriedade, pois na medida em que as 

omissões legislativas são supridas, o instituto perde áreas de atuação. Fica evidenciado 

também seu caráter subsidiário, pois só atua durante a carência, parcial ou total, da norma 

regulamentadora. 

Nesse sentido, estabelece o art. 9º da Lei nº 13.300 de 2016: “A decisão terá eficácia 

subjetiva limitada às partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora”. O 

trecho final designa o caráter provisório da decisão, pois sendo editada norma 

regulamentadora, o direito passa a ser regulado pela mesma.  A coisa julgada no MI possui 

características peculiares e configura exceção à regra da imutabilidade diante da união do writ 

com a transitoriedade. 

O caráter provisório possui perfeita harmonia entre os poderes e com a essência do 

writ constitucional. A sentença no MI não visa legislar de forma abstrata, regulando as 

situações de modo geral e hipotético. Pelo contrário, a atuação do Judiciário é incidental e 

atua concretamente para proporcionar a fruição do direito subjetivo obstado por falta de 

regulamento. Dessa maneira, tendo o Legislativo elaborado a norma geral e abstrata, essa 

passa a gerir as relações jurídicas, não atribuindo tratamentos diferenciados aos tutelados. 

 

5 SUPERVENIÊNCIA DA NORMA REGULAMENTAR 

 

Após a impetração do MI, o responsável pela omissão normativa pode efetuar a 

regulamentação superveniente. O Art. 11 da Lei nº 13.300 de 2016 prevê essa situação da 

seguinte forma: 

Art. 11.  A norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex nunc em 

relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da 

norma editada lhes for mais favorável. 

Parágrafo único.  Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for 

editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução de 

mérito. 
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Têm-se então as seguintes situações: 1) edição de norma regulamentadora antes de 

proferida a decisão no Mandado de Injunção, que acarretará a perda do objeto da ação; 2) 

edição de norma regulamentadora posterior às condições estabelecidas por sentença ante a 

inoperância do Poder Público impetrado. 

Em relação à primeira possibilidade, nos termos do parágrafo único do artigo 11, se a 

lei regulamentadora for editada antes de ser proferida a decisão, extingue-se a condição do 

interesse processual para o prosseguimento da ação. Por consequência, o processo será extinto 

sem resolução do mérito. 

Diante da segunda situação, é curioso observar que o legislador preponderou o trânsito 

em julgado sobre a norma superveniente, que produzirá apenas efeitos ex nunc. Por 

conseguinte, efeitos anteriores, mesmo contrários ao novo regulamento, não podem ser 

revistos, pois foram provocados sob o amparo da norma válida que decorre da decisão. 

A nova norma vale para todos, abrangendo tanto quem já havia impetrado o Mandado 

de Injunção, tendo adquirido decisão favorável, quanto para aqueles que não tivessem 

recorrido à ação. 

Existe, no entanto, outra possibilidade prevista no caput do artigo 11. Em regra, a 

eficácia da norma regulamentadora superveniente é ex nunc, “salvo se a aplicação da norma 

editada lhes for mais favorável”. Portanto, se os efeitos derivados do regramento 

superveniente forem mais benéficos para o interessado diante daqueles contidos na decisão 

judicial, terão eficácia ex tunc. Ou seja, retroagirão até o momento do trânsito em julgado. 

 

6 OMISSÃO PARCIAL 

 

Um ponto de destaque na lei do MI é que foi ampliada a extensão da omissão e 

consolidada a possibilidade de impetrar o writ nos casos onde a omissão é parcial. Ou seja, a 

norma editada pelo legislador competente deve ser suficiente para garantir o exercício do 

direito. 

O Art. 2º, em seu parágrafo único estabelece que “Considera-se parcial a 

regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador 

competente.”. 

Consequentemente, o responsável pela edição da norma deve desenvolvê-la com a 

qualidade necessária para suprir o direito pretendido. Não havendo, deve o Judiciário fazer 

uma leitura interpretativa conforme da lei com efeitos aditivos em sede de MI. 
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7 AÇÃO REVISIONAL 

 

Uma novidade apresentada pela Lei nº 13.300 de 2016 dispõe sobre a possibilidade de 

propor uma ação de revisão da decisão emitida em sede de MI, quando da superveniência de 

modificações fáticas ou de direito. 

 

Art. 10. Sem prejuízo dos efeitos já produzidos, a decisão poderá ser revista, a 

pedido de qualquer interessado, quando sobrevierem relevantes modificações das 

circunstâncias de fato ou de direito. 

Parágrafo único. A ação de revisão observará, no que couber, o procedimento 

estabelecido nesta lei. 

 

Conforme destaca Márcio André Lopes Cavalcante (2017), é importante observar que 

não se trata de ação rescisória. O objetivo não é desconstituir a coisa julgada formada, mas 

rediscutir a aplicabilidade da decisão oferecida pelo Poder Judiciário diante da modificação 

das circunstâncias de fato e de direito. Desse modo, a revisão da decisão fica condicionada à 

comprovação de que houve uma mudança relevante nas circunstâncias de fato ou de direito 

que motivaram a solução dada pelo Poder Judiciário. 

Da análise do parágrafo único do artigo 10, extrai-se o entendimento que a revisional é 

uma ação autônoma: “...ação de revisão observará, no que couber, o procedimento 

estabelecido nesta lei”. Ademais, é necessário que haja decisão judicial anterior e que tenha 

sido outorgada a injunção pleiteada. 

Por fim, a ação de revisão não tem a capacidade de alterar os efeitos produzidos pela 

decisão transitada em julgado. A injunção pode ser revista, mas sem prejuízo dos efeitos já 

produzidos. Ou seja, a ação de revisão produz apenas efeitos ex nunc. 

 Observa-se que os efeitos práticos da ação revisional em sede de MI ainda não foram 

plenamente operacionalizados, de forma que este é um desafio à sua efetividade. 

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição de 1988 originou o remédio da injunção. O legislador constituinte 

originário, ciente da mora que a edição de uma norma pode ter e que isso pode impedir o 

exercício de direitos assegurados na própria Carta Magna, percebeu a necessidade desse 

instituto. 
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A análise de situação jurídico-constitucional brasileira na contemporaneidade revela 

que esse mecanismo tão significativo para a garantia de direitos é ignorado ou 

superficialmente tratado pela doutrina. Nos tribunais, não é diferente. A quantidade de ações 

de injunção é irrisória. 

A razão do desinteresse pode ter relação com a inefetividade do writ ante as constantes 

violações aos direitos por ele protegidos. O instituto que visa combater omissões normativas, 

não possuía uma lei que o regulasse. Ademais, a posição inicial do STF, não concretista, 

frustrou a expectativa criada do próprio constituinte ao criar o remédio. Logo, o mesmo foi 

deixado de lado. 

Somente a partir de 2007 o Judiciário começa a dar maior efetividade ao MI. Logo, 

importantes direitos constitucionais até então obstados pela omissão legislativa puderam ser 

exercidos.  

Em 2016, o legislador finalmente regulamentou o procedimento do MI e estabeleceu 

os procedimentos da ação com a criação da Lei nº 13.300. Renasce a expectativa de que o 

Mandado de Injunção, conforme foi idealizado, ocupe o lugar de destaque junto às outras 

garantias constitucionais. 

Como se percebe, a referida lei consolidou, no geral, os procedimentos que o STF, 

numa postura concretista, já vinha adotando a partir de 2007. Dessa forma, a lei visa dar mais 

segurança ao remédio do que propriamente inovar em sua aplicação. Apesar do STF ter 

decidido pela autoaplicabilidade do instituto, independentemente de regulação na legislação 

ordinária, existiam muitas controvérsias, principalmente em relação aos efeitos da decisão, o 

que gerava insegurança. 

Um ponto que pode ser criticado é o fato da lei não prever a fixação de um prazo para 

que o Judiciário determine que a autoridade impetrada supra a omissão. O processo legislativo 

tradicionalmente é burocrático e a criação de uma norma, principalmente por se tratar de 

matéria polêmica, pode se estender por muito tempo, notadamente por se submeter aos mais 

diversos debates políticos. Diante desse cenário, existe grande possibilidade da solução em 

sede de MI ser, comumente, do Judiciário e esse dispositivo não ter efeitos práticos. 

No mais, a lei apresenta soluções para os casos de omissões normativas, tanto parciais, 

quanto totais.  Foram estabelecidos os procedimentos que disciplinarão as situações concretas 

e, dessa forma, permitirão o exercício do direito obstado por falta de regramento. Do advento 

da lei até a data de conclusão desse trabalho, não foram detectados ações de Injunção, mas 
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aguarda-se com a expectativa que as futuras ações sejam julgadas de forma mais harmônica 

em virtude do regulamento.  

Vale dizer ainda que a inefetividade do writ possui inúmeras desvantagens para a 

sociedade. Apesar do estabelecimento de inúmeros direitos na Constituição, se não houver 

uma regulação sobre o exercício, os mesmos podem ser inócuos. A postura concretista 

adotada pelo STF e efetividade na Lei nº 13.300 de 2016, representa grande avanço, pois 

mesmo que não aja regulação de um direito conquistado, é criado em sede de injunção os 

meios para o seu exercício. 
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RESUMO 

Na sociedade de consumo em que vivemos, os contratos bancários têm sido, cada vez mais, 

integrados ao cotidiano dos indivíduos, muitas vezes sem que este fenômeno seja percebido 

por aquele que contrata, uma vez que esses contratos são, em regra, pactos de adesão, no qual 

com uma mera assinatura os consumidores aderem às cláusulas sem conhecê-las ou discuti-

las. Esse tipo de prática permite que as instituições financeiras tenham excessiva vantagem 

em face de seus clientes, principalmente devido à falta de regulação dos juros aplicados, 

ensejando o inadimplemento e o fenômeno da “bola de neve” de juros. Dentro desse contexto, 

os consumidores anseiam por uma paridade contratual, que, na maioria das vezes, não é 

obtida no momento da formação do contrato bancário, recorrendo ao Judiciário em busca de 

atenuar tal desequilíbrio e fazer cumprir a função social do contrato.  

 

Palavras-chave: Contratos bancários. Defesa do consumidor. Juros abusivos. Revisão 

contratual. Função social do contrato.  

 

ABSTRACT 

In the society of consumerism that we live, the banking contracts have been increasing 

integrated into the daily lives of people, even if this phenomenon is not often perceived by the 

ones who hires them, mainly because these contracts are, generally, membership agreements, 

in which consumers adhere to clauses with the simple signature, sometimes without the 

required knowledge or discussion about them. This kind of practice allows financial 

institutions to have an excessive advantage against their clients, mainly due to the omission of 

regulation about applied interest rates, creating situations of default and the phenomenon of 

the „interest snowball‟. In this context, consumers crave for a contractual parity, which, in 

many cases, is not obtained at the time of the formation of the banking contract, making them 

apply in the Courts to seek the mitigation of this imbalance and to ensure the compliance of 

the social function of the contracts. 
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Social function of the contract. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática abordada neste trabalho está dentro do contexto do dinamismo das relações 

contratuais de mercado, especificamente no que concerne aos contratos bancários, presente no 

cotidiano dos indivíduos. Tais contratos muitas vezes ensejam um desequilíbrio contratual, 

seja devido à preponderância econômica e técnica das instituições financeiras que deixa o 

consumidor numa posição vulnerável seja devido à prática de juros abusivos.  

Buscou-se conhecer os efeitos da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos bancários, principalmente por se configurarem contratos de adesão. Procurou-se 

enfocar nos contratos de mútuo oneroso bancário, devido à sua importância no 

desenvolvimento econômico e social, possibilitando a inserção do indivíduo no mercado de 

consumo e assegurando direitos sociais, como o direito à moradia.  

Por fim, pugnou-se pela atuação do Estado-juiz e suas sentenças revisionais de 

contratos, objetivando alcançar o equilíbrio das partes no caso concreto e suprindo a omissão 

dos demais Poderes.  

 

2 DA REVISÃO CONTRATUAL 

 

No momento da formação do contrato, a doutrina costuma destacar quatro princípios 

norteadores: o do consensualismo, o da autonomia da vontade, o da força obrigatória e o da 

boa-fé. Esses princípios, além de possuírem função de orientar a criação de um contrato, 

também são basilares para limitar a liberdade contratual, ou seja, as partes podem pactuar 

aquilo que lhes convém, desde que não os desrespeite. Desta forma, torna-se imprescindível a 

compreensão do significado e alcance de cada um deles. 

 

2.1 Dos Princípios Norteadores do Contrato 

 

O princípio do consensualismo representa uma diminuição do apego aos formalismos 

excessivos, privilegiando-se o consentimento das partes na formação do contrato, sendo 

aplicado amplamente nas práticas contratuais, porém não de forma absoluta, em razão da 

existência dos contratos solenes. 

Por sua vez, o princípio da autonomia da vontade, segundo Speziali (2002, p.28): 
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[...] pode ser sintetizado no poder que têm as pessoas de promover efeitos jurídicos 

por meio de declaração de vontade. Em Direito Contratual, a autonomia da vontade 

expressa-se na liberdade de contratar ou deixar de fazê-lo, e, ao contratar, 

compreende a possibilidade de discutir e escolher o tipo do contrato, as cláusulas e 

condições, o modo de execução, enfim, de estipular o contrato e seu conteúdo em 

vista dos efeitos pretendidos.  

 

Já o princípio da força obrigatória pode ser traduzido pela máxima do pacta sunt 

servanda, que consagra o entendimento de que o contrato, uma vez válido, faz lei entre as 

partes. No contexto clássico, a aplicação desse princípio implicava em uma impossibilidade 

de intervenção judicial no conteúdo dos contratos, porém, atualmente, não vigora mais tal 

entendimento rígido, uma vez que é pacificamente aceita a possibilidade do prejudicado 

apelar ao Judiciário pedindo uma revisão contratual, por razões que serão explicitadas mais 

adiante. 

Por fim, o princípio da boa-fé, consagrado em vários ramos do Direito, traz a 

orientação para que as partes ajam com lealdade, sem interesses escusos, ensejando a 

realização de cláusulas transparentes, a fim de se obter uma confiança recíproca entre os 

contratantes. 

Juntamente a esses princípios, surge o da função social do contrato, consagrado na 

nossa Carta Magna de 1988 e no Código Civil vigente, como um instrumento de limitação à 

liberdade contratual e uma garantia ao equilíbrio nos negócios, possibilitando o 

intervencionismo estatal a fim de trazer harmonia às práticas negocias e, consequentemente, 

ao convívio social. 

Percebe-se, então, que os princípios supramencionados, dentre outros, são de suma 

importância para uma prática negocial justa, de forma que, se forem desrespeitados, a 

probabilidade de uma das partes sofrer lesão aumenta consideravelmente, restando à parte 

prejudicada buscar a revisão contratual.  

 

2.2 Dos Fundamentos da Revisão Contratual 

 

Desde a época clássica do Direito Civil liberal, os contratos são regidos pelo princípio 

da força obrigatória (pacta sunt servanda), que, nessa época, adquiriu um caráter absoluto, 

resultando em uma intangibilidade contratual. De forma que, durante muito tempo, não foi 

admitida a revisão contratual, sob o argumento de que a posterior alteração dos contratos 

acarretaria uma insegurança jurídica. 

Com o passar do tempo e a intensificação do dinamismo nas relações contratuais, foi 

se percebendo que não era possível conceber a ideia de um contrato imutável, pois não há 
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como se prever a realidade externa que influenciará no cumprimento futuro de uma obrigação. 

Essa mudança de entendimento deu origem à cláusula rebus sic stantibus, que significa 

“enquanto as coisas estão assim”, aplicada aos contratos de trato sucessivo e aos 

condicionados a cláusulas suspensivas.   

Assim leciona Speziali (2002, p.47), a respeito da cláusula rebus sic stantibus: 

 

[...] a doutrina e a jurisprudência majoritárias, consideram-na implícita em todo 

contrato de execução duradoura, apenas admitindo-se a validade das cláusulas 

pactuadas se mantidas as circunstâncias existentes no momento do ajuste. A 

alteração superveniente das circunstâncias justifica a revisão ou resolução do 

contrato, desde que presentes os pressupostos da teoria da imprevisão [...]. 

 

Atualmente, a teoria da imprevisão já se encontra amplamente difundida e aplicada 

sempre que houver um evento posterior à formação do contrato que era imprevisível ao tempo 

da feitura deste e que acarrete ônus excessivo a uma das partes e o desequilíbrio contratual. 

O fundamento da revisão contratual desencadeada pela alteração de circunstâncias se 

dá devido ao ferimento à equivalência de prestações, uma das bases do contrato comutativo. 

No entanto, a revisão contratual não pode ocorrer apenas em razão de mudança das condições 

externas, pois, muitas vezes, o desequilíbrio contratual tem origem no momento da celebração 

do contrato, ferindo não só a equivalência das prestações, mas também princípios jurídicos 

aplicados aos contratos como o da autonomia da vontade e o da boa-fé.  

Nesses casos, também será possível a revisão, pois, sempre que houver desequilíbrio 

exagerado nas prestações, será necessária a revisão para reestabelecer a paridade contratual, a 

qual se não for alcançada por meio de acordo poderá ser pela via judicial.  

Os defeitos na formação do contrato mais comuns que ensejam revisão são os vícios 

de consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. O Código Civil Brasileiro 

prevê que estes são casos de nulidade relativa, devendo-se prezar pela conservação do 

contrato, uma vez que é mais interessante às partes que este seja executado, retirando-se 

apenas a parte viciada. É o que se extrai da leitura do art. 184: 

 

Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio 

jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da 

obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da 

obrigação principal.  

 

Dentre os vícios do negócio jurídico, a lesão tem especial importância, uma vez que 

esta pode advir de um vício de consentimento, de uma prática usurária, ou do aproveitamento 
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da inexperiência ou leviandade da outra parte (SPEZIALI, 2002). Dentro da prática usurária, 

temos a usura pecuniária, objeto do presente trabalho, por se tratar da cobrança de juros 

excessivos ou de taxa excedente ao limite legal, tema que será melhor abordado no tópico 4 

do trabalho.  

 

3 DA APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS 

 

O Código de Defesa do Consumidor veio com o intuito de trazer regulação específica 

para as relações de consumo entre fornecedores e consumidores. Para o presente estudo, é 

importante analisar o que dispõe o CDC a respeito do conceito de fornecedor e de serviço: 

 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [...] 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

 

Conforme artigo 3º, §2º do CDC, portanto, já se pode depreender que os contratos de 

natureza bancária, financeira e creditícia estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. 

Embora tal disposição tenha sido objeto de muita resistência, principalmente por parte das 

instituições financeiras, a jurisprudência já foi pacificada no sentido da aplicabilidade do CDC 

por meio da Súmula 297 do STJ que preceitua: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. 

As operações bancárias se caracterizam por terem conteúdo econômico e por serem 

praticadas em massa, daí resulta o fato dos contratos bancários se apresentarem, em sua 

maioria, na forma de contratos de adesão, isto é, aqueles em que a margem de discussão das 

cláusulas contratuais pelo cliente é bastante reduzida, uma vez que, destinando-se a grande 

número de pessoas, feitos em série, são padronizados. 

A prática contratual tem demonstrado que as instituições bancárias elaboram 

unilateralmente as cláusulas contratuais, restando ao consumidor apenas aceitá-las em sua 

totalidade ou não realizar o contrato. Essa última opção não chega a ser exatamente uma 

escolha do consumidor, que, no caso concreto, necessita da prestação dos serviços bancários, 

por exemplo, para recebimento de seu salário.   
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Tal situação gera um desequilíbrio contratual desde sua formação, uma vez que o 

consumidor, muitas vezes, não tem acesso ao conteúdo do contrato. Assim corrobora Cláudia 

Lima Marques (2011, p.12): 

 

[...] a maioria dos consumidores que concluem contratos pré-redigidos o fazem sem 

conhecer precisamente os termos do contrato. Normalmente o consumidor não tem 

oportunidade de estudar com cuidado as cláusulas do contrato, seja porque ele as 

receberá só após concluir o contrato, seja porque elas se encontram disponíveis 

somente em outro local, seja porque o instrumento contratual é longo, impresso em 

letras pequenas e em uma linguagem técnica, tudo desestimulando a sua leitura e 

colaborando para que o consumidor se contente com as informações gerais (e nem 

sempre totalmente verídicas) prestadas pelo vendedor. Assim, confiando que o 

fornecedor cumprirá, pelo menos, o normalmente esperado naquele tipo de contrato, 

ele aceita as condições impostas, sem plena consciência de seu alcance e de seu 

conteúdo. 

 

Devido a essa constatação é que se torna tão imprescindível o dever de transparência 

previsto no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, que se aplica aos contratos de 

consumo em geral, não apenas os de adesão e que, caso não seja observado, possibilitará ao 

consumidor não executar o contrato. Além disso, qualquer cláusula que enseje desequilíbrio 

contratual entre as partes é considerada abusiva e nula de pleno direito.  

Embora exista a referida proteção do Código de Defesa do Consumidor em relação ao 

consumidor de serviços bancários, a jurisprudência tem aplicado o CDC apenas para casos de 

extravio de cheque, recusa de exibição de documentos, multa moratória, capitalização fora 

dos casos permitidos, cumulação da comissão de permanência (Súmulas 30, 294 e 195 do 

STJ), denegação da eleição de foro privilegiado e poupança, mas não quanto ao limite de 

juros (MARQUES, 2011).  

Nesse sentido, já decidiu o STF na ADI nº 2.591/DF: 

 

Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às normas do 

Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das 

operações ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por instituições 

financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, sem prejuízo 

do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão, pelo Poder 

Judiciário, nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual 

abusividade, onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual 

da taxa de juros. 

 

O supramencionado julgado evidencia que, em casos de abusividade de juros, não se 

aplica o CDC, restando ao lesado recorrer ao controle e revisão contratual pelo Poder 

Judiciário.  
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4 DA PRÁTICA DE JUROS ABUSIVOS 

 

Impor um limite para a taxa de juros sempre foi uma preocupação dos aplicadores do 

direito (legislador, doutrina e jurisprudência), pois deixar essa função para o mercado, regido 

pela lei da oferta e da procura, nem sempre é a melhor solução para as distorções praticadas 

no caso concreto.  

 

4.1 Histórico 

 

A preocupação em combater a usura foi apresentada pelo legislador da década de 30 

ao regular a matéria no Decreto nº 22.626, de 07.04.1933, conhecido como Lei de Usura, 

vigente com algumas modificações, estabelecendo o limite da taxa de juros em 12% ao ano e 

adotando normas severas para reprimir os juros abusivos, os quais prejudicavam o 

desenvolvimento das atividades econômicas, especialmente em períodos de crise. Ainda nesse 

sentido, foi editada a Lei de Proteção à Economia Popular, em 1951, prevendo como crime 

contra a economia popular a cobrança de juros acima da taxa legal.  

No entanto, a jurisprudência veio ao socorro das instituições financeiras prejudicadas 

por tal limitação, editando a Súmula n° 596 do STF: “As disposições do DL 22.626/33 não se 

aplicam às taxas de juros aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por 

instituições financeiras públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”. 

Com esse mesmo raciocínio, foi editada a Lei nº 4.595/64, denominada “Lei da 

Reforma Bancária”, que criou o Conselho Monetário Nacional, responsável por limitar as 

taxas de juros, a partir de diretrizes do Presidente da República, sempre que necessárias em 

operações e serviços bancários ou financeiros (art. 4º), encerrando a aplicação dos limites 

legais de juros às instituições financeiras.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, tentou-se novamente limitar os juros 

em 12% ao ano, porém a Emenda Constitucional nº 40/2003 revogou tal disposição, 

retornando à limitação do Conselho Monetário Nacional.  

A partir dessa breve exposição histórica, pode-se notar que a legislação e a 

jurisprudência alternam no sentido de limitar ou não as taxas de juros aplicadas pelas 

instituições financeiras. Isso ocorre porque se for deixada a limitação de juros à cargo do 

mercado, possibilita-se a prática de juros exorbitantes, os quais representam um obstáculo ao 

desenvolvimento econômico, requisitando-se uma intervenção estatal para regulá-los. Em 

contrapartida, observa-se que impor um limite legal também não é a melhor solução, pois as 

instituições financeiras estão sujeitas a uma atividade de risco que passa por períodos alta e 
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baixa liquidez, devidos ao aquecimento ou esfriamento do mercado, de forma que a lei não 

consegue contemplar tal dinamicidade da economia. 

Desta forma, chega-se à conclusão de que a intervenção estatal mais adequada para 

regular a aplicação de juros é o controle revisional feito pelo Poder Judiciário, pois este tem o 

condão de analisar o caso concreto e estabelecer o equilíbrio contratual de acordo com a 

possibilidade-necessidade das partes, assunto este que será abordado no tópico 5.  

 

4.2 A Abusividade de Juros e a Função Social dos Contratos Bancários 

 

Nos contratos bancários de um modo geral, tem se visto a prática de juros bastante 

elevados, pois existe a possibilidade de cobrarem juros acima da taxa da Lei de Usura. Essa 

prática contraria a função social do contrato, especialmente no contrato de empréstimo, pois o 

fornecimento de crédito se trata de um serviço essencial ao desenvolvimento econômico e 

social. 

A estipulação de juros nos contratos bancários não deve prejudicar a preservação da 

integridade patrimonial do contratante, ensinando MARQUES (2011) que este imperativo 

vem sendo muito valorizado devido ao fato de, atualmente, considerar-se um valor em si 

mesmo a possibilidade de acessar o mundo do consumo, de desenvolver um patrimônio e uma 

“personalidade econômica”, na expressão da autora. 

Nesse contexto, pode-se destacar a importância dos contratos de financiamento 

imobiliário, pois estes possibilitam a inúmeros brasileiros a aquisição da tão sonhada casa 

própria. A CF/88  traz o direito à moradia, como um dos mais importantes direitos sociais, 

juntamente com a educação, a saúde, o trabalho, dentre outros.  

Esses direitos têm por escopo a garantia a todos os indivíduos de condições materiais 

mínimas, por isso, para efetivar o direito à moradia, foi criado o Fundo Nacional de Habitação 

de Interesse Social - FNHIS, sendo a Caixa Econômica Federal o agente operador de tais 

recursos.  

Desta feita, vislumbra-se que a Caixa Econômica Federal, enquanto órgão responsável 

pela promoção do direito à moradia, tem uma responsabilidade ainda maior na estipulação da 

taxa de juros nesse tipo de contrato, taxa essa que já foi aumentada pela segunda vez só este 

ano, principalmente pelo fato de que as taxas praticadas pela Caixa servem de baliza para as 

demais instituições financeiras.  

 

5 DO PAPEL DO JUDICIÁRIO NO EQUILÍBRIO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS 
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A realidade brasileira tem demonstrado a prática das taxas de juros entre as mais 

elevadas do mundo, por exemplo os juros do cheque especial que chegam a ultrapassar 11% 

(onze por cento) ao mês. 

Essa situação tem trazido uma quantidade muito alta de ações junto ao Judiciário 

Brasileiro, pois os juros elevados tornam muito onerosa a prestação do cliente, que não 

consegue arcar com os juros cobrados, resultando em seu inadimplemento. Com o aumento da 

inadimplência, a tendência das instituições financeiras é aumentar os juros cobrados para 

repor seus cofres, formando um ciclo vicioso de aumento de juros e inadimplência. 

Já está pacificado que a cobrança de juros abusivos praticada pelas instituições 

financeiras está sujeita ao controle do Poder Judiciário, que, na ausência de outro controle por 

parte dos Poderes Executivo ou Legislativo, torna-se o principal agente de estabilização dos 

contratos bancários.  

A revisão judicial tem papel fundamental na manutenção das relações contratuais, 

especificamente nos contratos bancários, pois, ao contrário do que alegam os que defendem a 

impossibilidade de revisão contratual, a revisão judicial não enseja insegurança jurídica, pelo 

contrário, permite que o contrato seja aproveitado mesmo, sanando-se suas irregularidades.  

A sentença revisional permite o alcance de vários benefícios às relações contratuais, 

dentre os quais pode-se destacar: possibilitar a executabilidade das obrigações assumidas, 

uma vez que as condições que foram pactuadas muitas vezes tornam impossíveis o 

adimplemento do contrato; corrigir as distorções causadas pela não revelação de informações 

essenciais, permitindo o esclarecimento durante as negociações, amigáveis ou judiciais; e, 

preservar a confiança entre as partes para que estas voltem a negociar, promovendo relações 

duradouras. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Por meio do estudo presente neste trabalho, conclui-se que os atuais contratos 

bancários, feitos em forma de contratos de adesão, não resguardam a paridade contratual, 

principalmente porque tem-se de um lado as instituições financeiras, e de outro, o 

consumidor. Constatou-se que a falta de informações devidas e a prática de juros abusivos 

têm contribuído para o aumento dos níveis de inadimplência dos consumidores para com os 

bancos. Essa circunstância enseja atuação estatal, especialmente por meio do controle 



44 

judiciário revisional, que não tem a pretensão de afrontar a liberdade contratual e a autonomia 

da vontade, mas sim garantir a eficácia e a função social dos contratos.  

Importante destacar que este trabalho não traz em si nenhuma pretensão de verdade ao 

defender o ativismo judicial na correção de juros abusivos nos contratos bancários, pois esta é 

apenas uma solução encontrada pela maioria das pessoas que sofrem dessa prática abusiva, no 

entanto, o intuito é promover reflexões e debates sobre o tema.  

Ressalta-se também que o objetivo não foi estimular uma cultura de consumo pouco 

consciente, defendendo a displicência por parte do consumidor. Ou seja, não se quer abrir 

espaço para oportunismos daqueles que adquirem, por exemplo, veículos importados de 

elevados valores, totalmente fora de seus orçamentos, pagando apenas algumas prestações, 

para depois buscar o pleito da ação revisional. O que se defendeu foram os anseios daqueles 

que, realmente, necessitam revisar um contrato com fundamentos legais ou justos. Neste 

aspecto, caberá ao magistrado verificar qual situação se configura no caso concreto para 

conceder ou não a revisão contratual.  
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RESUMO 

Este trabalho pretende analisar a relação existente entre a Ditadura civil-militar e o 

positivismo jurídico. Para tanto, tal estudo se deu mediante a pesquisa documental e 

bibliográfica. Em um primeiro momento foi estabelecido em que consistiu tal corrente de 

pensamento e sob quais pilares se fundamentou, além de demostrar seus elementos 

caracterizadores. Em seguida foi abordado o panorama (tanto global quanto nacional) que 

antecedeu o golpe de 1964, bem como uma pequena retrospectiva dos principais momentos e 

ideais que marcaram determinado momento histórico brasileiro. Posteriormente foi traçada a 

conexão entre o positivismo jurídico e a Ditadura Civil-militar, na medida em que aquele foi 

utilizado como base de sustentação e legitimação dos atos violadores e repressores de direitos 

cometidos pelos comandantes deste período de exceção. Ao final, concluiu-se que os crimes 

praticados não atingiram somente as vítimas diretas, mas sim toda a sociedade, não se 

concebendo, a partir dessa perspectiva, a ideia de que devam ser esquecidos e abarcados pelo 

estrito cumprimento do dever legal.  

 

Palavras-chave: Ditadura civil-militar. Positivismo jurídico. Estrito cumprimento do dever 

legal. Teoria do Direito. 

 

ABSTRACT 

This article pretends analise the existing relation between the civil-military Dictatorship and 

the legal positivism. For that, this article was provided by bibliografic and documental search. 

In the first time was established what consists this current of thought and how pillars it was 

fundamented, as well as demostrate your characterizing elements. Followed up, was 

approached the panoram (as global as national) that was before the coup of 1964, as like a 

short retrospect of the main facts an ideas that mark brazilian determinated historic time. After 
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was traced the connection between the law positivism and civil-military Dictatorship, in the 

way that was utilized as a support base and legitimating acts who violates and repress rights 

comited by the commanders of this exception period. In the final, it was concluded that the 

crimes practiced don't afflicted only the directed victims, but all society, don't conceiving, 

through this perspectivve, the idea that this acts have been forgotten and entrained for the 

strict accomplishment of legal duty. 

 

Keywords: Civil-military Dictatorship. Legal positivismo. Strict compliance with legal 

obligations. Theory of law. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O positivismo jurídico consiste em uma corrente de pensamento cuja origem remonta 

à Alemanha do século XIX, sendo composto por ramificações diversas.  Contudo, estas 

seções convergem ao ideal comum de que o direito se reduz ao posto, no qual, para ser válido, 

deve-se levar em consideração primordialmente seu aspecto formal. Com isso, a perspectiva 

material, bem como a relevância de efeitos na sociedade, são realocadas a um patamar de 

inferioridade. É a partir desta concepção ideológica, de que a validade das normas é 

proveniente do Estado, que vários regimes de exceção se utilizaram deste pensamento para 

legitimarem seus atos, um exemplo disto foi a Ditadura Civil-militar brasileira. 

Esse momento na história do Brasil consistiu em um período autoritário desde o 

princípio, haja vista suas ações violentas tiveram início já com a tomada do poder mediante ao 

golpe ocorrido em 1964, ganhando caráter cada vez mais autoritário e repressivo com 

decorrer do tempo. Direitos cerceados, pessoas torturadas, mortas e sequestradas em nome de 

organizar o país e livrá-lo da (suposta) ameaça comunista foram algumas das marcas do 

regime. 

O panorama político-ditatorial em questão foi executado possuindo por base uma 

legislação confeccionada para tanto, sendo, pois esta a função do positivismo jurídico dentro 

da Ditadura civil-militar. Essa junção concedeu base aos atentados contra os direitos humanos 

praticados durante o regime de exceção, o que ascende provocações no que tange em consistir 

ações legalmente embasadas e justificadas pela legislação vigente, contudo, devido à 

utilização do poder de forma autoritária e desmedida, possui um caráter eticamente 

reprovável. Dessa forma, o positivismo jurídico foi instrumentalizado a ser condição de 

possibilidade de regimes autoritários, em especial ao que se refere ao Nazismo e à Ditadura 

civil-militar. 
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O objetivo deste estudo consiste, pois, em investigar a relação de legitimação existente 

entre tal momento histórico brasileiro do século XX, que ainda permanece vivo na memória 

da população e luta para não ser esquecido, nem tampouco perdoado pelas autoridades 

competentes; e o positivismo jurídico que, desde sua origem, tem servido de estrutura 

legitimadora para vários ciclos de exceção.  

Além disso, esta temática se reveste de atualidade, haja vista retrata períodos e 

concepções que não estão distantes do contexto hodierno, representando, desta maneira, 

modos de se compreender a época presente, na medida em que são assuntos recorrentes tanto 

no cotidiano da população, quanto na academia, no que se refere à produção e reunião de 

conhecimentos diversos. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Positivismo Jurídico: Uma Análise Filosófico- Científica Dos Fatos 

 

“O positivismo jurídico representa [...] o estudo do direito como fato, não como valor: 

na definição do direito deve ser excluída toda qualificação que seja fundada num juízo de 

valor e que comporte a distinção do próprio direito em bom e mal, justo ou injusto” 

(BOBBIO,1995, p.136). Nessa perspectiva, pode-se compreender que o positivismo jurídico 

consiste em uma corrente de pensamento filosófico, marcadamente dotado de uma perspectiva 

científica (STRECK, 2016), que possui várias divisões (escolas) que o analisam por diferentes 

prismas, contudo todas elas possuem como elemento basilar e norteador a ideia de que o 

direito se reduz ao posto, ou seja, aquele que tem origem no Estado, exteriorizando-se por 

meio de leis e de outros mecanismos legalmente positivados.  

Salutar faz-se assinalar que, para os positivistas, o direito se restringe à perspectiva 

meramente formal, no qual os juízos de valor não cabem nesse sistema, sendo, pois 

desnecessários (LATORRE, 2003).  O Positivismo centra sua análise nos fatos, estes são, 

pois, o sentido do termo “positivo”. “[...] fatos, aqui, correspondem a uma determinada 

interpretação da realidade que engloba apenas aquilo que pode contar, medir, pesar ou, no 

limite, algo que possa definir por meio de um experimento.” (STRECK, 2016, p.19). Essa 

concepção possui como finalidade purificar o direito, deixá-lo livre de intervencionismos de 

outras áreas do pensamento para se alcançar o status de uma ciência. “Propõe-se a garantir um 

conhecimento apenas dirigido ao Direito e excluir deste conhecimento tudo quanto não 
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pertença ao seu objeto, tudo quanto não se possa, rigorosamente, determinar como Direito” 

(KELSEN,1998, p.1). 

A silhueta do positivismo jurídico é desenhada tendo como linhas mestras a 

completude e a unidade do sistema jurídico em si mesmo. Neste modelo, no qual suas normas 

estão dispostas de modo escalonado, onde a superior concede legitimidade a inferior, até se 

chegar à Norma Hipotética Fundamental que concede validade ao ordenamento. Com isso, 

tem-se que o sistema é dotado de uma unicidade, haja vista a norma superior necessita das 

inferiores para sua existência, ao passo que estas necessitam daquela para sua validade.  Dessa 

forma, as possibilidades e demandas da sociedade (acreditava-se que) estavam abordadas no 

ordenamento, possuindo como finalidade conceder segurança jurídica ao todo. Assim, o que 

justifica o ordenamento jurídico é a sua própria existência (BARROSO, 2006). 

A fim de sintetizar e ratificar o pensamento anteriormente abordado escreve Kelsen 

(1998, p.155) que: 

 

A ordem jurídica[...] é uma construção escalonada de diferentes camadas ou níveis 

de normas jurídicas. A sua unidade é produto da conexão de dependência que resulta 

do fato de a validade de uma norma, que foi produzida de acordo com outra norma, 

se apoiar sobre essa outra norma, cuja produção, por sua vez, é determinada por 

outra; e assim por diante, até abicar finalmente na norma fundamental - pressuposta. 

A norma fundamental - hipotética, nestes termos - é, portanto, o fundamento de 

validade último que constitui a unidade desta interconexão criadora. 

 

É essencial, desse modo, compreender que para o positivismo jurídico os fenômenos 

meta ou extrajurídicos, que consistem em acontecimentos e perspectivas que não integram de 

fato o universo da Ciência do Direito e são dotados de juízos de valor, não tem sua existência 

negada, mas sua análise deve ser empreendida por outras áreas do conhecimento. 

Considerando, pois, “que o estudo e a compreensão do direito não incluem sua avaliação 

moral e o reconhecimento da validade de um sistema jurídico (ou de uma norma) não depende 

de sua conformidade a critérios sobre o justo e o correto” (DIMOULIS, 2006, p. 100).  

Não há para o pensamento positivista, principalmente o empreendido por Hans 

Kelsen, nem mesmo para os neo positivistas uma separação entre Direito e Moral, haja vista 

estes possuírem o conhecimento de que não há a possibilidade de se realizar juridicamente 

esta cisão. Somente quem pode separar Direito e Moral é a própria moral, logo, tem-se um 

paradoxo. O que fora almejado e, em certo sentido aceito, consistiu na disjunção entre Ciência 

do Direito e Moral.  

 Nesse sentido, a partir da compreensão de um sistema fechado que, alicerçado em 

suas normas, capaz de solucionar, dedutivamente, todos os conflitos sociais, tem-se um estilo 
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de pensar que não opta por entender o direito como um sistema capaz de revolucionar as 

ordens impostas (muitas vezes eticamente reprováveis, como foi o caso da Ditadura civil-

militar), mas apenas como mero mecanismo de respaldo e de reprodução do cenário que ele se 

encontra. 

 

2.2 Ditadura Civil-militar de 1964: o Panorama Histórico-político 

 

A Ditadura Civil-militar brasileira consistiu em um período de restrição de direitos e 

garantias fundamentais que durou 21 anos, tendo início com um golpe, que tomou o poder de 

um governo constitucionalmente estabelecido, instaurado em 31 de março de 1964, 

prolongando-se até o ano de 1985, apesar de possuir suas origens bem anteriores.  

É indispensável salientar que o mundo estava polarizado em duas concepções 

ideológicas antagônicas, o bloco capitalista encabeçado pelos Estados Unidos da América 

(EUA) e o bloco comunista representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS). Ponto crítico nesse embate ideológico centra-se na Revolução Cubana que tinha 

como objetivo disseminar sua trajetória pelos países da América Latina, a fim de que estes 

seguissem o mesmo percurso. Observando tal contexto, os Estados Unidos da América 

assumiram como meta barrar o projeto cubano que objetivava se disseminar pelo o continente 

americano. 

Essa conjuntura geopolítica apresentada influenciou de maneira contundente no 

panorama político e social brasileiro. João Goulart, presidente à época do golpe, era 

conhecido por seus ideais reformistas populares e de base, logo sendo considerado um 

possível promotor do comunismo em solo nacional, o que levou ao desconforto e temor da 

elite conservadora do país. A divergência nacional apresentada consistiu no reflexo das 

contradições ideológicas as quais o mundo estava dividido. Essa efervescência conflituosa 

serviu de arcabouço para a instalação da Ditadura Civil-militar tida (e propagada), a princípio, 

como uma revolução passageira que possuía como finalidade a segurança nacional na medida 

em que reestruturaria a nação.  

Este anseio, ao decorrer do período de Exceção se demostrou falacioso, uma vez que 

com o passar do tempo o que podia ser notado era o cerceamento de direitos e formas agudas 

de repressão promovidas pelo terrorismo estatal, baseado no autoritarismo burocrático. O 

momento político abordado contou com cinco presidentes eleitos de maneira indireta e uma 

junta militar que promoveram ações como: a suspensão dos direitos políticos daqueles que 
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iam de encontro ao projeto militar, a extinção do pluripartidarismo e implantação do 

bipartidarismo contando com a existência da ARENA (Aliança Renovadora Nacional) que 

apoiava o governo e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) que consistia na oposição 

(consentida), passando por um período de recesso do Congresso, bem como a cassação de 

alguns parlamentares e suspensão das eleições diretas para os cargos do executivo, sem contar 

na censura praticada contra artistas e setores da comunicação. 

 Em síntese, os que divergiam do projeto militar, a exemplo dos guerrilheiros, dos 

simpatizantes de movimentos esquerdistas, dentre outros, eram tidos como uma ameaça a ser 

extinta. O oposto devia ser anulado. A supressão consistia na regra. A reflexão ética foi morta 

ou silenciada, assim como muitos que lutaram contra a Ditadura civil-militar. 

A passagem abordada anteriormente pode ser corroborada com as considerações de 

Silva Filho (2011, p.289), ao afirmar que: 

 

Na paranoia anticomunista então instalada definitivamente no Brasil com o golpe de 

1964, qualquer um que se opusesse à política e as ideias do governo ditatorial era 

um subversivo em potencial, a ser combatido com os meios mais duros e violentos 

se necessários, como prisões clandestinas, torturas, assassinatos, desaparecimentos 

forçados, cassações de mandatos, suspensão de direitos políticos, demissões em 

massa com elaboração de listas sujas que impediam a conquista de um novo 

emprego formal, censura e monitoramentos secretos e ostensivos. 

 

Com isso, verifica-se que os comandantes da Ditadura civil-militar desde o princípio, 

com o golpe que derrubou o governo constitucionalmente instalado de João Goulart, por 

temer o avanço do comunismo no solo brasileiro, contaram com a utilização de artifícios 

diversos, como dantes mencionados, para garantir a permanência e a eficácia de seu projeto 

político, independentemente das violações aos direitos e garantias fundamentais. Para atingir 

sua finalidade todos os caminhos eram aceitos e bem-vindos. Os fins justificavam os meios, 

sem espaço para um pensamento ético e crítico acerca dos atos praticados por aqueles que 

empreendiam a Ditadura civil-militar. 

 

2.3 Positivismo Jurídico e Ditadura Civil-militar: uma Conexão Sustentadora e 

Legitimadora de Atos Violadores e Repressores de Direitos 

 

Para aqueles que adotam as teorias positivistas como referencial teórico de 

visualização do fenômeno jurídico, a validade do direito centra-se no seu conteúdo formal, ou 

seja, no procedimento que o formulou, sendo este marcado por regras, métodos e 
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procedimentos específicos, bem como ser emanado de uma entidade legitimada para tanto, o 

Estado.  

Faz-se necessário comentar que os aspectos anteriormente elencados são motivos 

suficientes (consoante essa corrente de pensamento) para que a norma jurídica seja obedecida 

por todos que estão sob a sua égide, uma vez que ela é formalmente dotada de mecanismos 

que legitimam sua força obrigacional, pouco importando o conteúdo material e suas 

consequências para a sociedade. Nesse arquétipo, não há espaço para questionamentos e 

reflexões extrajurídicas, o que está posto deve ser cumprido.  

Neste sentido (MARMELSTEIN, 2008, p.11): 

 

[...] não há como negar que a [...] teoria pura forneceu embasamento jurídico para 

tentar justificar [...] atrocidades. O formalismo da teoria pura não dá margem a 

discussão em torno do conteúdo da norma. Na ótica de Kelsen, não cabe ao jurista 

formular qualquer juízo de valor acerca do direito. Se a norma fosse válida, deveria 

ser aplicada sem questionamentos.  

 

Foi com base nesse pano de fundo, de que o direito se reduz ao proveniente do Estado, 

que a Ditadura civil-militar se utilizou do positivismo jurídico. Este conchavo pode ser 

visualizado de maneira mais límpida nos Atos Institucionais que foram decretados, sem a 

necessidade de aprovação do Congresso Nacional, entre os anos de 1964 e 1969 em número 

de 17, não contando com a participação popular quer de maneira direta, quer de modo 

indireto.  

Na mesma medida em que interessa ao positivismo jurídico a compreensão de como o 

direito “é” e não como o direito “deveria ser”, esta corrente jus filosófica de pensamento “não 

apresenta qualquer pretensão de identificar o cerne ou a finalidade do direito e das práticas 

jurídicas enquanto tais” (HART, 2001, p. 310). Ao positivismo jurídico, em síntese, o que 

importa é o início, a formação do direito; suas consequências não são objetos de reflexão e 

análise crítica por parte de seus teóricos. 

Contudo, necessário se faz enfatizar que não se imputa aos teóricos do positivismo 

jurídico a alcunha de defensores dos nazistas alemães, fascistas italianos ou ditadores 

brasileiros ou de qualquer regime ditatorial.  Estes não atuaram nem como defensores de leis 

proveniente desses regimes políticos nem como elaboradores de tais instrumentos legislativos, 

mesmo porque algumas destas teorias são anteriores a estes momentos de exceção. É bem 

verdade que alguns foram até perseguidos por estes sistemas antidemocráticos, a exemplo de 

Hans Kelsen que foi vítima das atrocidades do nazismo.  O que se analisa, neste trabalho, é, 
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pois, o contrário, ou seja, a utilização e deturpação das teorias positivistas pelos nazistas, 

fascistas e ditadores. 

Modificar legalmente a ordem estatal até então vigente, direcionar quais eram os 

caminhos e ideias que iriam nortear a nova forma de governo, conferir legalidade aos atos 

praticados pelos comandantes do golpe contra aqueles que iam de encontro a seus projetos, 

garantir a ordem e manutenção social além de perpetuar e conceder êxito ao regime militar 

estes eram os principais objetivos dos Atos Institucionais. 

Faz-se necessário, nesse contexto, empreender uma abordagem sobre os Atos 

Institucionais número 1 e número 5 por representarem a estreia dos decretos pelo regime de 

exceção e o auge da repressão, respectivamente. Possuindo, dessa forma, maior relevância 

(sob a concepção histórico-política) e por servirem de espelhos tradutores da Ditadura civil-

militar brasileira.  

 O Ato Institucional nº 1 (AI-1) com onze artigos inaugura a série de medidas 

positivadas pelo regime militar que mudaram radicalmente a ordem até então imposta, poucos 

dias após o Golpe em 1964, especificamente no dia 9 de abril, com uma ampliação dos 

poderes do Chefe do Executivo, além de apresentar e delinear o projeto do regime de exceção, 

podendo suas determinações serem sintetizadas nas palavras de Bechara e Rodrigues (2015, 

p.595) na qual afirmam que: 

 

O AI-1 mantém a Constituição anterior, de 1946, alterando-a, uma vez que modifica 

aspectos que dizem respeito às eleições, aos projetos de emendas constitucionais 

para alteração da Constituição, conferindo, no geral, grandes poderes ao presidente, 

que passa a poder decretar estado de sítio, contando com poderes para alterar a 

Constituição, suspender direitos políticos e cassar mandatos. Assim, o AI-1, além de 

suspender as garantias de vitaliciedade e estabilidade, vai além ao retirar do 

Judiciário o poder de apreciar a suspenção e/ou cassação dos direitos políticos. 

 

Já em seu preâmbulo, o Ato Institucional número 1 tratou da visão civil-militar sobre o 

golpe, que fora abordado como um movimento revolucionário ao qual o país estava passando, 

na medida em que demonstrava sua projeção para o futuro, retratando, desse modo, que os 

Atos Institucionais possuíam como função fornecer perenidade ao período de exceção. Para 

essa esteira ideológica, o movimento que acontecera no país, distinguiu-se dos outros 

movimentos armados anteriormente acontecidos pelo fato de que nela se traduz não o 

interesse e a vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da Nação (BRASIL, 1964).  

Com o passar do regime de exceção e a ampliação do cerceamento de direitos, 

representações contrárias ao governo militar surgiram, como a Passeata dos Cem Mil que teve 

a participação de vários setores da sociedade civil, os protestos realizados pelos estudantes, a 
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organização da Frente Ampla (que contava com a presença de nomes como Juscelino 

Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda) que consistia em um movimento que buscava o 

fim do regime militar e a volta da democracia, além das greves operárias que demonstraram a 

insatisfação da classe trabalhadora.  

O ápice das manifestações opostas a Ditadura civil-militar se deu em setembro de 

1968 quando o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, em seu discurso proferido no 

Congresso Nacional conclamou para que o povo não saísse as ruas a fim de assistir ao desfile 

militar de 07 de setembro e que as moças se recusassem a sair com os militares. Com todos 

esses atos que colocavam em questionamento seu governo e a ideologia por trás dele, o 

presidente Arthur da Costa Silva reage raivosamente decretando o AI-5. 

O Ato Institucional número 5 representou a fase de maior brutalidade do regime 

militar, no qual os atentados aos direitos e garantias fundamentais (suspensão do Habeas 

Corpus, por exemplo) se deram de maneira mais intensificada, uma vez que os poderes se 

centralizaram, ainda mais, nas mãos do presidente. Consoante o Relatório da Comissão 

Nacional da Verdade (BRASIL, 2014, p.938): 

 

O AI-5, datado de 13 de dezembro de 1968, embora declarasse mantidas a 

Constituição de 1967 e as constituições estaduais, estabelecia regras em flagrante 

violação a elas, como a autorização para que o presidente da República pudesse 

decretar o recesso do Congresso Nacional e a intervenção nos estados e municípios; 

legislar sobre todos os assuntos; cassar mandatos e suspender direitos políticos; 

demitir, remover, aposentar, reformar, mandar para a reserva ou pôr em 

disponibilidade qualquer servidor; determinar o confisco de bens; decretar estado de 

sítio; e editar atos complementares. O AI-5 limitou o acesso ao Judiciário, ao 

suspender a garantia de habeas corpus nos crimes mencionados em seu artigo 10 e 

ao ratificar a exclusão – já expressa nos atos institucionais anteriores – de qualquer 

apreciação judicial de todos os atos praticados de acordo com referido ato 

institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos (artigo 

11). Ademais, o AI-5 permitiu que o presidente da República interferisse 

diretamente na composição do Judiciário, ao assegurar-lhe, assim como já havia sido 

feito pelo AI-1 e pelo AI-2, o poder de, mediante decreto, demitir, remover, 

aposentar ou pôr em disponibilidade qualquer titular das garantias constitucionais ou 

legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade (artigo 6o). Com isso, deu 

ensejo à edição do decreto de janeiro de 1969 que aposentou compulsoriamente os 

ministros do STF Evandro Lins e Silva, Hermes Lima e Victor Nunes Leal, ao que 

seguiu a saída voluntária do então presidente do tribunal, Antônio Gonçalves de 

Oliveira, bem como do ministro Antônio Carlos Lafayette de Andrada. 

 

 Com isso, observa-se que o AI-5 consistiu no ato de maior repressão do período 

militar, uma vez que representou a medida mais eficaz contra aqueles que lutavam em 

oposição às atrocidades realizadas durante o regime de exceção, tendo em vista que acarretou 

a maior parte dos crimes ocorridos durante a Ditadura civil-militar. O clima de terror e 

atrocidades cometidas contra tudo (e todos) que representassem uma possível ameaça à ordem 
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implantada com golpe de 1964 foi intensificado sob a égide desse Instrumento positivado, 

como pode ser observado na passagem do Relatório da Comissão da Verdade, na qual se 

afirma que (BRASIL, 2014, p. 439-340): 

 

A promulgação do Ato Institucional número 5 (AI-5), em dezembro de 1968, 

dinamizou execuções e mortes decorrentes de tortura a ação dos órgãos repressores, 

e a execução passou então a ser meio recorrente de eliminação de adversários 

políticos do regime. De 1969 a 1974, o número de mortos atingiu a cifra de 98 

vítimas. Trata-se do período mais violento da ditadura militar, que buscou 

exterminar as organizações da esquerda. O número de mortes durante esses anos 

representa 51% do total. No final de 1974, a maioria das organizações da esquerda 

armada se encontrava em situação precária e sem condições de ação. 

 

Com os Atos institucionais e demais legislações confeccionadas para legitimarem as 

ações dos militares, tem-se a deturpação da tripartição dos poderes, o que acarretou um déficit 

no que se refere à autonomia, harmonia e independência do sistema, já que o Poder Executivo 

estava a legislar mediante decretos e com plenos poderes de suspender as atividades do 

Congresso Nacional. 

 Além de não necessitar da aprovação do Congresso Nacional para decretar seus Atos 

Institucionais, o Presidente da República tinha a competência para julgar os crimes políticos 

sem a análise do Poder Judiciário, bem como cassar e aposentar compulsoriamente juízes, 

modificando, também, o quadro de Ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas 

proposições normativas chegaram a ferir a ordem constitucional, na medida em que concedia 

poderes elevados e dissonantes ao Presidente que faziam com que este ficasse sobreposto a 

Constituição vigente. Esse panorama pode ser vislumbrado no mais draconiano dos Atos 

Institucionais, o AI-5, em seus artigos 2º, 3º, 4º e 11 (BRASIL, 1968): 

 

Art. 2º - O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso 

Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato 

Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar 

quando convocados pelo Presidente da República. 

Art. 3º - O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a 

intervenção nos Estados e Municípios, sem as limitações previstas na Constituição. 

Art. 4º - No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o 

Conselho de Segurança Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, 

poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e 

cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. 

Art. 11 - Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de 

acordo com este Ato institucional e seus Atos Complementares, bem como os 

respectivos efeitos. 

 

Assim, tem-se que o positivismo jurídico foi utilizado pela Ditadura civil-militar como 

corrente de pensamento para justificar e legitimar suas condutas, na medida em que as leis e 
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decretos produzidos por iniciativa dos comandantes do Poder Executivo acarretaram 

comportamentos que violaram os direitos fundamentais.  

Compreende-se, que os mecanismos positivados representaram deliberações que 

atentaram, tanto contra as liberdades individuais quanto as coletivas, como as torturas 

desmedidas e a sobreposição da ordem transitória dos atos à ordem constitucional. Dessa 

forma, a ações emanadas do comando militar durante o regime de exceção, embasadas na 

concepção positivista de que o direito se reduz ao proveniente do Estado, proporcionaram 

desmandos e violações que atingiram não somente as vitima diretas, mas sim a toda a nação. 

 

2.4 Por Que os Crimes Praticados Durante a Ditadura Civil-militar Atingiram a 

Coletividade e Não Somente as Vítimas Diretas? 

 

É preciso realçar que as atrocidades que violaram os direitos e garantias fundamentais 

foram realizadas de forma legal, ou seja, possuíam embasamento nas normas criadas pelo 

regime de exceção, a partir de decretos, leis e Atos Institucionais. Tais mecanismos possuíam 

como função oferecer legitimidade ao regime, valendo-se frisar que os estados de exceção 

operam sempre dentro da legalidade, primeiro elaborando uma legislação que os permitam 

realizar seu projeto político para posteriormente cometerem seus atentados contra aqueles que 

são vistos como deturpadores da ordem, para que ao final justifiquem seus crimes afirmando 

estarem obedecendo e cumprindo as leis vigentes (criadas por eles e já pensadas para 

acobertarem suas truculências).  

Esta articulação pré-estabelecida que possuía como função mascarar e conceder uma 

fachada legal a Ditadura civil-militar, também ocorreu durante o Nazismo alemão. “E foi 

precisamente essa a questão levantada pelos advogados nazistas: segundo eles, os 

comandados de Hitler estavam apenas cumprindo ordens e, portanto, não poderiam ser 

responsabilizados por eventuais crimes contra a humanidade” (MARMELSTEIN, 2008, 

p.11). 

Foi nesse sentido que Ditadura civil-militar utilizou-se do positivismo jurídico, 

exercendo suas atividades baseadas em lei formalmente válidas e provenientes do Estado, 

entidade legitimada a exercer essa função; ademais respeitavam todas as formalidades 

exigidas para sua formulação, logo deveriam ser seguidas por todos, em nome de se alcançar 

uma segurança nacional.  
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Essa junção legalmente aparada pelos decretos vigentes acarretou prejuízos não 

somente às vítimas diretas do regime de exceção que foram exiliadas, mortas ou 

desaparecidas deixando toda sua história no porão da dúvida; como também às vítimas 

indiretas, ou seja, toda a sociedade que se submeteu às barbáries de mão atadas e boca serrada 

como memória subterrânea (POLLAK, 1989) sufocada pela memória nacional arquitetada 

pelos comandantes do golpe.  

Essa reflexão pode ser percebida nas palavras de Arendt (1999, p.275): 

 

[...] “é que o crime não é cometido só contra a vítima, mas primordialmente contra a 

comunidade” [...] O malfeitor é levado à justiça porque seu ato perturbou e expôs a 

grave risco comunidade como um todo, e não porque, como nos processos civis, 

indivíduos foram prejudicados e têm direito à compensação. 

 

À medida que a Ditadura civil-militar se prolongava, chegando ao auge com o Ato 

Institucional número 5, as violências praticadas pelo regime de exceção, legitimadas pelas 

normas positivadas que possuíam como finalidade conceder fachada legal aos atentados 

contra aqueles que discordavam dos ideais do golpe, ganharam notoriedade pela barbárie 

desmedida, atingido até mesmo os que não tiveram seus corpos feridos a fim de se manter a 

“ordem que o progresso”. Esse pensamento pode ser vislumbrado na passagem de Lisbôa 

(2014, p.4) ao reiterar que: 

 

A tortura realizada pelos agentes de estado, que pode ser considerada como a própria 

deslegitimação do Estado no exercício de seu monopólio sobre a violência, quando 

encontrada sob a justificativa de manutenção da segurança nacional, acaba por 

afastar a aparência legalista e contribuir para a construção de uma sociedade que 

anseia por mudanças no regime que, a princípio, apresentava-se como necessário 

temporariamente para que a democracia pudesse ser devidamente instaurada e 

preservada no Brasil. 

 

Nessa ótica, os crimes realizados contra toda a nação durante o regime civil-militar 

não podem ser esquecidos e perdoados somente porque estavam sob o manto (forjado) da 

legalidade e, para alguns, estarem abarcados pelo estrito cumprimento do dever legal, tal tese 

pode ser desconstruída, já que todo esse aparato foi pré-concebido exclusivamente para 

atender e conceder uma fachada legal as atrocidades e crimes contra os direitos fundamentais 

promovidos pelo Estado (valendo enfatizar) de Exceção. Mais que uma questão formal, é uma 

demanda ética e justa para com toda a sociedade. 

 

3 CONCLUSÃO 
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Com este estudo, nota-se que tanto a Ditadura civil-militar quanto o Positivismo 

Jurídico possuíam objetivos semelhantes, ambos almejavam alcançar uma segurança, aquela 

buscava a segurança nacional com suas perseguições e desmandos contra os indivíduos, este 

com sua (aparente) completude ambicionava a segurança jurídica, na qual todos os anseios 

possuíam respostas no sistema. Soma-se a essa semelhança à apropriação do positivismo 

jurídico por tal regime de exceção, na medida em que durante sua vigência foram editados 

mecanismos formalmente legais com o intuito de conferir legitimidade aos atos praticados 

contra toda a comunidade. 

Era o que a ditadura civil-militar necessitava, uma corrente de pensamento dotada de 

grande prestígio que concedesse base legal a seus atos, e foi dessa maneira que o positivismo 

jurídico foi utilizado pelos comandantes do regime.  

Assim, não se pode aceitar a posição que tais desmandos possam ser abarcados pelo 

estrito cumprimento do dever legal, já que se configurou em um regime de exceção e que, 

desde o princípio, foram editados com a finalidade certa e contrária aos direitos e garantias 

fundamentais. Por fim, vale a reflexão de que tal conchavo produziu atos legalmente aceitos, 

contudo, cometeu graves atentados contra a sociedade, logo sendo eticamente e humanamente 

reprováveis. 
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RESUMO 
O Direito Ambiental tem evoluído muito nas duas últimas décadas no Brasil, em decorrência 

dos debates globais sobre a mudança climática, que se tornou mundialmente difundida com o 

Protocolo de Kyoto, a Eco 92 realizada no Rio de Janeiro que deu origem à Agenda 21. Esses 

eventos, além de outros derivados, influenciaram em uma maior preocupação e fiscalização 

das empresas geradoras de poluição e impactos ambientais. Diante da importância do meio 

ambiente para a sustentabilidade, nas dimensões econômica, financeira e ambiental, e a 

relevância do Direito Ambiental para coibir os abusos, esta pesquisa tem por objetivo geral 

teórico identificar na doutrina do Direito os princípios que norteiam o Direito Ambiental e o 

fundamento na Carta Magna. No que tange à metodologia, a pesquisa utiliza o método 

dedutivo, partindo do fundamento doutrinário do Direito Ambiental, o método de 

procedimento utilizado é o monográfico, que procura analisar um objeto de estudo de forma 

profunda e sistemática. No aspecto jurídico e legislativo, o Direito Ambiental assegura os 

direitos difusos, coletivos e ambientais destinados tanto a sociedade atual como as gerações 

futuras, assim como estabelece direitos, deveres e as respectivas sanções pelo 

descumprimento, no aspecto quantitativo sobre a atividade das empresas, é notório que a 

maioria publica os relatórios socioambientais, porém tal resultado demonstrou-se irregular, 

devido a ausência de vários números sobre indicadores ambientais importantes. O estudo 

mostra que há um processo institucional, social e corporativo de busca do desenvolvimento 

sustentável por meio dos inúmeros eventos, conferências mundiais que estão tratando dos 

impactos ambientais nas duas últimas décadas. 

 

Palavras-chave: Danos ambientais. Direito Ambiental. Responsabilidade. 

 

ABSTRACT 
Environmental Law has evolved a lot in the last two decades in Brazil, as a result of the global 

debates on climate change, which became globally widespread with the Kyoto Protocol, the 

Eco 92 in Rio de Janeiro that gave rise to Agenda 21. These events, in addition to other 
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derivatives, have led to greater concern and oversight of companies that generate pollution 

and environmental impacts. In view of the environment‟s importance for sustainability, in the 

economic, financial and environmental dimensions, and the relevance of Environmental Law 

to curb abuses, this research has as a general theoretical objective to identify in the doctrine of 

Law the principles that guide Environmental Law and the Brazilian Constitution. Regarding 

methodology, the research uses the deductive method based on the doctrinal foundation of 

Environmental Law, the method used is the monographic method, which seeks to analyze a 

study object in a deep and systematic way. In the legal and legislative aspect, Environmental 

Law ensures the diffuse, collective and environmental rights destined for both current and 

future generations, as well as establishing rights, duties and respective sanctions for non-

compliance, in the quantitative aspect on the activity of companies, there is notorious that 

most publish the socio-environmental reports, but this result was irregular, due to the lack of 

several numbers on important environmental indicators. The study shows that there is an 

institutional, social and corporate process to achieve  the sustainable development through the 

numerous events, such as  world conferences that are dealing with environmental impacts in 

the last two decades. 

 

Keywords: Environmental damage. Environmental Law.  Responsibility  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Direito Ambiental tem evoluído muito nas duas últimas décadas no Brasil, 

principalmente em decorrência dos debates globais sobre as mudanças climáticas, que se 

tornaram mundialmente difundidas a partir do Protocolo de Kyoto. É um marco na 

regulamentação para combater os impactos ambientais negativos gerados pelas diversas 

atividades econômicas empresariais, destacadamente as potencialmente poluidoras. 

Somando-se a isso, é importante destacar as conferências promovidas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), visando um comprometimento mundial, num 

contexto de „humanidade‟, ao elaborar o conceito de desenvolvimento sustentável. 

A „Eco 92‟ deu origem a Agenda 21 para a discussão das políticas públicas de respeito 

ao meio ambiente e de adesão ao desenvolvimento sustentável e à sustentabilidade. Esse 

evento mundial, realizado na cidade do Rio de Janeiro, conclamou todos os setores da 

economia e os cidadãos a assumirem um compromisso de manter este mundo saudável para 

esta e para as gerações futuras. No entanto, a agenda assumida ainda está muito distante de ser 

cumprida. 

Vários setores da economia brasileira, com empresas com atividades classificadas no 

Anexo VIII, da Lei n°. 6.938/81, como potencialmente poluidoras, passaram a serem 

acompanhadas com maior rigor legal, tanto através de instrumentos legais de controle, do 

Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 

Ambientais (RAPP), instituído pela Lei n°. 10.165/00, como por meio de penalidades. 
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Os impactos negativos ao meio ambiente também afetam diretamente a vida humana. 

Exemplo clássico foi o impacto causado na Baía de Guanabara em virtude do vazamento de 

óleo da Petrobrás, em 2002, que afetou todo o ecossistema e milhares de famílias que viviam 

da pesca. (BERTOLI, RIBEIRO, 2006). 

Os impactos ambientais negativos causados ao meio ambiente levou a sociedade a 

constituir inúmeras Organizações Não Governamentais (ONG‟s), que atuam nesta área e estão 

cada vez mais estruturadas para coibir as agressões ao meio ambiente e ao homem no seu 

habitat natural. Exemplo disso são as diversas manifestações do Greenpeace pelo mundo e as 

ações populares movidas pelas comunidades prejudicadas, inclusive no setor de energia 

elétrica, com a construção da Usina Hidroelétrica de Belo Monte, no Pará. 

Todas as partes envolvidas nas lides ambientais precisam de um vasto conhecimento 

sobre Direito Ambiental para acusar, se defender e imputar penalidades. Por seu turno, a 

grande questão é que, normalmente, as comunidades afetadas não possuem o conhecimento 

necessário para defender os seus direitos. Isso pode ser suprido com o apoio das ONG‟s 

ambientais. 

O Princípio da Inércia tem levado várias ONG‟s a orientarem as comunidades sobre os 

seus direitos e obrigações e tem favorecido uma ampliação de conhecimento para o cidadão e 

o exercício da cidadania.  

Com isso, há um maior número de processos e partes interessadas em ações 

ambientais. Esses processos envolvem o Estado, as empresas, a Promotoria Pública e os 

cidadãos que requerem os seus direitos, na maioria das vezes em nome deles e da natureza. 

Exemplo disso foi Chico Mendes (Francisco Alves Mendes Filho) que deu a própria vida para 

defender o desmatamento da Amazônia. 

Diante da importância do meio ambiente para a sustentabilidade, nas dimensões 

econômica, financeira, social e ambiental, as empresas passaram a evidenciar os seus 

impactos ambientais negativos e positivos, de forma obrigatória ou facultativa, destacando-se 

os Relatórios de Sustentabilidade, modelo internacional da Global Reporting Initiative (GRI), 

e no setor de energia elétrica brasileiro, o Relatório Socioambiental, sugerido pela 

normalização da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

Esta pesquisa tem como situação problema: qual a qualidade da divulgação ambiental 

dos danos causados ao meio ambiente pela indústria de energia elétrica brasileira com 

fundamento nos princípios da doutrina jurídica? 
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Para resolver o problema proposto, a pesquisa possui como objetivo geral: identificar 

os principais indicadores de impacto ambiental negativo divulgados pelo setor de energia 

elétrica no Brasil durante o ano de 2012. E, como objetivos específicos: i) analisar a 

complexidade do conceito de meio ambiente no enfoque teórico e legal; ii) analisar os 

princípios que norteiam o Direito Ambiental e fundamentam a Carta Magna no que tange a 

responsabilidade ambiental das empresas de energia elétrica; e iii) identificar no âmbito do 

Direito Civil e Penal as responsabilidades coercitivas e punitivas aplicáveis às empresas pelos 

danos causados ao meio ambiente. 

O estudo encontra-se estruturado em três seções. A primeira contempla a introdução, 

com a questão problema e os objetivos, o geral e os específicos e os aspectos metodológicos. 

A segunda, referente ao desenvolvimento, trata sobre o conceito de meio ambiente, os 

princípios doutrinários, os impactos ambientais e a sua divulgação e a responsabilidade pelos 

danos causados ao meio ambiente, assim como a análise dos resultados, contemplando a 

qualidade da divulgação dos impactos ambientais no setor de energia elétrica brasileiro, em 

2012. A terceira seção apresenta a conclusão e as sugestões para pesquisas futuras. 

Os métodos científicos adotados foram o dedutivo para analisar os impactos 

ambientais e a interelação com o desempenho financeiro das empresas e o método indutivo 

para tratar o tema de forma positiva no segmento de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica no Brasil. Os métodos de procedimento aplicados foram os métodos 

monográfico e estatístico (GIL, 2011). No que tange a metodologia, a pesquisa utiliza o 

método dedutivo partindo do fundamento doutrinário do Direito Ambiental (FREITAS E 

PRODANOV, 2013).  

Quanto ao objetivo da pesquisa o estudo é exploratório-descritivo porque visa à 

análise descritiva dos vários tipos de indicadores, de impactos no meio ambiente, descritos 

nos Relatórios Socioambientais, elaborados para a ANEEL. 

Quanto aos delineamentos para o levantamento de dados da pesquisa, caracterizou-se 

como bibliográfico e documental (LAKATOS; MARCONI, 2010). A fonte documental é 

secundária e público-privada, constituída de Relatórios Socioambientais disponíveis na 

Internet, nos sites da ANEEL e das empresas do setor, no exercício de 2012. 

A técnica de coleta de dados utilizada foi a análise de conteúdo, com a finalidade de 

analisar os aspectos qualitativos dos indicadores de impactos ambientais publicados nos 

Relatórios Socioambientais. (RICHARDSON et al., 2012). 
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A técnica utilizada na análise dos dados é a Análise de Regressão Múltipla. De acordo 

com Hair et al. (2009), consiste em uma técnica estatística que pode ser usada para analisar a 

relação entre uma única variável dependente e múltiplas variáveis independentes. 

 

2  MEIO AMBIENTE  

 

Quando se fala em problemas ambientais, ainda é muito recorrente que algumas 

pessoas os relacionem a situações que, normalmente, acontecem distante da sua realidade, do 

seu cotidiano, a exemplo da extinção de animais, desmatamentos, derretimento das calotas 

polares, desertificação, dentre outros. Tal concepção pode estar relacionada à visão e/ou 

concepção reducionista que muitos possuem sobre o que seria o meio ambiente, bem como a 

ênfase midiática que vem sendo observada nas últimas décadas sobre a problemática 

ambiental, que normalmente, reduz tais problemas a alguns fatos isolados, 

descontextualizando a complexidade dos fenômenos e causas reais destes.  

É necessário compreender as conceituações sobre meio ambiente, haja vista que esta 

muitas vezes se confunde com os conceitos de natureza, ecologia, ou até mesmo ecossistema. 

Assim sendo, e levando em consideração a complexidade dos seus elementos constituintes, 

bem como das relações estabelecidas, o meio ambiente pode ser considerado sob diversos 

aspectos, desde descritivos até sociológicos, revelando desta forma, a sua abrangência, bem 

como a necessidade e importância de uma contextualização pautada em uma visão 

interdisciplinar que a temática requer.  

 

2.1 Meio Ambiente: a Diversidade Conceitual Doutrinária e Legal 

 

O meio ambiente está sujeito a constantes alterações causadas por fenômenos naturais 

ou provocadas pelo homem. Estas podem trazer impactos positivos ou negativos à natureza. O 

impacto ambiental é decorrente de escolhas de natureza técnica, política ou social do homem 

no seu habitat natural. 

Existem inúmeras definições sobre impacto ambiental na literatura especializada. A 

maioria delas enfatiza os aspectos técnicos, outras, entretanto, dão enfoque aos componentes 

políticos e de gestão ambiental.  

O conceito apresentado na legislação evidencia que o impacto envolve um meio 

ambiente amplo e destaca o feedback da ação para o homem. 
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Sobre o conceito legal de meio ambiente, a Lei nº 6.938/81, que trata da Política 

Nacional do Meio Ambiente, trouxe o seguinte conceito: “[...] conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas suas formas”.  

Trata-se de um conceito amplo, sobre o qual Mazzilli (2007, p. 152) destaca os 

enfoques legal e doutrinário: 

 

 

O conceito legal e doutrinário é tão amplo que nos autoriza a considerar de forma 

praticamente ilimitada a possibilidade de defesa da flora, da fauna, das águas, do 

solo, do subsolo, do ar, ou seja, de todas as formas de vida e de todos os recursos 

naturais, com base na conjugação do art. 225 da Constituição com as Leis n. 

6.938/81 e 7.347/85. Estão assim alcançadas todas as formas de vida, não só aquelas 

da biota (conjunto de todos os seres vivos de uma região) como da biodiversidade 

(conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes na biosfera, ou seja, todas as 

formas de vida em geral do planeta), e até está protegido o meio que as abriga ou 

lhes permite a subsistência.   

 

Porém, o conceito utilizado na Lei não abrange os mesmos aspectos de meio ambiente 

previstos na Constituição Federal/1988, principalmente os aspectos vinculados ao meio 

ambiente artificial e cultural (BESSA; 2004, p. 68). 

Segundo o Artigo 1º, da Resolução n° 001/86, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA): 

 

Impacto Ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas, 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou indiretamente a saúde, 

segurança, o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; as biotas; 

as condições estéticas e sanitárias ambientais; a qualidade dos recursos ambientais.  

  

O conceito de meio ambiente para a Legislação Estadual do Rio de Janeiro, prevista 

no Decreto-lei n° 134/75 é definido em seu artigo 1º como sendo „„Todas as águas interiores 

ou costeiras, superficiais ou subterrâneas, o ar e o solo‟‟. O conceito é focado nos elementos 

essenciais da natureza. 

De acordo com a Legislação Estadual da Bahia, Artigo 2, Inciso I, Lei n° 3.858/80: 

„„Ambiente é tudo o que envolve e condiciona o homem, constituindo o seu mundo e dá 

suporte material para a sua biopsicossocial.‟‟. Esse conceito trata de um conceito abrangente, 

que envolve a vida, a sociedade e os aspectos psicológicos da humanidade. 

Não há consenso sobre o conceito de meio ambiente. Primeiro, por tratar-se de uma 

expressão ambígua e redundante, pois as duas palavras que formam esta expressão têm o 
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mesmo significado, sendo então um pleonasmo; e segundo porque seu significado comporta 

uso em situações diversas, tais como: meio ambiente do trabalho, meio ambiente da 

Contabilidade, meio ambiente do Direito, meio ambiente organizacional, etc. Sobre a 

controversa expressão meio ambiente, Milaré (2007, p. 109), destaca: 

 

Não há acordo entre os especialistas sobre o que seja meio ambiente. Trata-se de 

uma noção “camaleão”, que exprime, queiramos ou não, as paixões, as expectativas 

e as incompreensões daqueles que dele cuidam. Mas o jurista, por mais próximo que 

esteja dos sentimentos que o informam como ser humano, necessita precisar as 

noções que se relacionam com sua tarefa de formular e aplicar normas jurídicas. 

Assim, é preciso examinar a expressão em suas diferentes acepções. 

  

As leis geralmente não trazem um conceito preciso dos bens que tutelam é atributo da 

doutrina. No âmbito jurídico é difícil definir meio ambiente, pois, segundo Milaré (2003, p. 

165), „„[...] o meio ambiente pertence a uma daquelas categorias cujo conteúdo é mais 

facilmente intuído que definível, em virtude da riqueza e complexidade do que encerra‟‟. 

Um aspecto importante é o fato de que, após a entrada em vigência da Carta Magna de 

1988, não se pode mais conceber tutela ambiental restrita a um único bem. Para abranger 

todos os bens jurídicos tutelados, a Resolução CONAMA nº 306/2002, ampliou este conceito 

incluindo as interações sociais e culturais. Logo, “Meio Ambiente é o conjunto de condições, 

leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

A ISO 14.001/2004 também define meio ambiente de forma abrangente: “[...] 

circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, água, solo, recursos 

naturais, flora fauna, seres humanos e suas inter-relações”. Esse conceito amplo permite que a 

norma se aplique a qualquer setor e entidade. 

 

2.1.1 A Preocupação Mundial Com o Meio Ambiente 

  

A evolução da preocupação mundial com o meio ambiente destacou-se durante o 

Século XX, devido ao aceleramento do crescimento da industrialização em países 

desenvolvidos, que exigiram grande consumo de matérias-primas, e os países em 

desenvolvimento com um número crescente de desigualdade social. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) assumiu a responsabilidade de organizar, 

em 1972, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, realizada com a 

participação de 114 países, em Estocolmo. Segundo Fontoura e Rocha (2009, p. 17) “O 
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resultado fora a Declaração de Estocolmo que teve por objetivo, convidar os povos a 

desenvolverem esforços comuns para a preservação e a melhoria do ambiente humano para o 

benefício de todos e para sua posteridade”. 

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), denominada Cúpula da Terra ou Rio-92, coloca o ser humano no centro das 

preocupações relacionadas ao desenvolvimento sustentável.  

As Conferências da ONU sobre o clima, denominadas Conferências das Partes da 

Convenção - Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP´s) são realizadas desde 1995, 

e tem como objetivo o debate e a busca por um desenvolvimento sustentável e que interfira 

minimamente no clima e no ciclo biológico da natureza. Merece destaque, a COP-3, realizada 

no Japão, em 1997, quando foi criado o Protocolo de Kyoto e surgiram o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) e os certificados de carbono. 

Na Conferência de Copenhague (COP-15), houve a elaboração do 'Acordo de 

Copenhague' após as discussões entre Brasil, África do Sul, China, Índia, Estados Unidos e 

União Europeia (os países líderes).  

A Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como 

Rio +20, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro (RJ), após vinte anos de realização das 

conferências sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, a Rio-92 (ONU, 2014). O 

objetivo dessa conferência não foi atingido, porque o documento final aprovado não alcançou 

as expectativas de colaboração entre os 103 países participantes. Mais uma vez, os países 

ricos não assumiram responsabilidades com as medidas de curto prazo pretendidas no evento, 

as decisões mais importantes não foram tomadas, deixando-as para depois, evidenciando o 

grande desinteresse dos governos em investir na sustentabilidade e na proteção da 

biodiversidade.  

A prioridade no curto prazo é para o desenvolvimento econômico. Dificultando, a 

possibilidade de que os seres humanos venham a ter um meio ambiente equilibrado e 

saudável, conforme está previsto no caput, do Artigo 225, da Constituição Federal/88: 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 

 

Constata-se, a partir de todos os eventos mundiais realizados sobre o meio ambiente, 

uma preocupação com os impactos causados e com os resultados futuros da poluição atual. 
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Apesar dos efeitos adversos apresentados (tsunamis, enchentes, secas etc.) pela natureza, os 

governos ainda não assumiram um compromisso efetivo com o meio ambiente. 

 

2.1.2 Em defesa do meio ambiente: o Direito Ambiental e os seus princípios 

 

O Direito Ambiental caracteriza-se por ser uma disciplina autônoma, que fundamenta 

seus princípios no Art. 225, da Constituição Federal/88. As funções dos princípios são: 

indicar a postura do cidadão em relação ao meio ambiente e delimitar o posicionamento das 

decisões do Poder Judiciário. 

Segundo Séguin (2006, p. 100): 

 

[...] os juristas alemães propuseram princípios próprios para o Direito Ambiental, 

que foram posteriormente adotados pela doutrina e por importantes documentos 

internacionais. No Brasil, foram contemplados na Constituição Federal de 1988, o 

que impulsionou a sua consolidação em leis infraconstitucionais e na postura da 

comunidade. 

  

Tais princípios são: o Princípio da Prevenção (vorsorge prinzip), o Princípio do 

Poluidor-pagador ou Princípio da Responsabilização (verursacher prinzip) e o Princípio da 

Cooperação ou da Participação (koopegrotions prinzip). 

 

2.1.2.1 Princípio da Precaução 

 

O Princípio da Precaução está inserido no Princípio da Prevenção, o qual é citado no 

Art. 225, da Constituição Federal/88 e está presente no princípio 15, da Declaração das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Declaração do Rio 92: 

 

Com o fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser 

amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 

houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica 

absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas 

economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 

 

O Princípio da Prevenção, segundo Leuzinger e Cureau (2008, p. 14) “É aquele que 

determina medidas para afastar ou, ao menos, minimizar os danos causados ao ambiente 

natural em virtude de atividades humanas [...]”, ao passo que o Princípio da Precaução trata 

sobre o respeito à necessidade de se agir com cautela quando existirem dúvidas ou incertezas 
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acerca do dano que pode ser causado por determinada atividade, ou seja, mesmo na ausência 

de uma certeza científica absoluta sobre o impacto, a entidade tem a obrigação de preveni-lo. 

A falta de comprovação científica sempre foi argumento para retardar ações de 

preservação do meio ambiente ou mesmo para impedi-las, porém com o uso do Princípio da 

Precaução não existem meios legais para postergar a adoção de medidas preventivas, 

principalmente quando houver ameaça séria de danos irreversíveis. 

Segundo Fiorillo (2009, p. 54) „„A sugestão é que a prevenção e a preservação devem 

ser concretizadas por meio de uma consciência ecológica, a qual deve ser desenvolvida por 

meio de uma política de educação ambiental‟‟. 

 

2.1.2.2 Princípio da Participação 

 

O Princípio da Participação comunitária visa uma ação conjunta entre a população e o 

Estado, com o objetivo de buscar solucionar e amenizar os efeitos degradantes no meio 

ambiente por meio da formulação e execução de políticas ambientais. 

Esse princípio não é exclusivo do Direito, constitui-se em um dos elementos do Estado 

Social de Direito, porquanto todos os direitos sociais são a estrutura essencial de uma 

saudável qualidade de vida, que também é fundamento da tutela ambiental. 

Segundo Millaré (2005, p.162-163), a participação do cidadão é: 

 

De fato, é fundamental o envolvimento do cidadão no equacionamento e 

implementação da política ambiental, dado que o sucesso desta supõe que todas as 

categorias da população e todas as forças sociais, conscientes de suas 

responsabilidades, contribuam à proteção e melhoria do ambiente, que, afina, é bem 

e direito de todos. 

  

O caput do artigo 225 da Constituição Federal/88 consagrou a defesa do meio 

ambiente à atuação presente do Estado e da sociedade civil na preservação do mesmo ao 

impor a sociedade e ao Poder Público tais deveres. Haja vista que a sociedade não está 

lidando apenas com um aconselhamento, mas sim com um dever de coletividade. 

 

2.1.2.3 Princípio da Informação 

 

O direito à participação pressupõe o direito à informação e está intimamente ligado ao 

mesmo, apresentando-se como um elemento fundamental para a efetivação da ação conjunta 

entre comunidade e Estado, assim como a educação ambiental, que é também um elemento 
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fundamental e mais um mecanismo de atuação nesse processo, numa verdadeira relação de 

complementaridade. 

Os cidadãos com acesso à informação têm melhores condições de atuar junto à 

sociedade, de articular mais eficazmente desejos e ideias e de tomar parte ativa nas decisões 

que lhes interessam diretamente.  

A informação ambiental complementa a educação ambiental, ressalta-se ainda que a 

informação ambiental seja corolário do direito de ser informado, previsto nos Arts. 220 e 221, 

da Constituição Federal/88. O art. 220 engloba não só o direito à informação, mas também o 

direito a ser informado (direito de antena) e prescreve que: 

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob, 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição. 

§1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade 

de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social observado o 

disposto no art. 5º, IV, V,X, XIII e XIV. 

 

Portanto, o direito à informação ambiental e a educação ambiental estão inseridos 

dentro do Princípio da Participação comunitária, visto serem interdependentes e 

complementares, pois definem ações em seus respectivos campos para um objetivo único de 

coordenar e executar políticas ambientais eficientes e de acordo com, as necessidades 

problemas e questionamentos da maioria da sociedade e do Estado ou Poder Público. 

 

2.1.2.4 Princípio do Poluidor-pagador 

 

Esse princípio é bastante polêmico porque favorece formas de contornar a reparação 

do dano, mediante pagamento, estabelecendo-se assim uma liceidade para o ato poluidor, 

porém o seu conteúdo é bem distinto. 

O Princípio do Poluidor-pagador está previsto na Declaração do Rio (1992, p. 3), 

como o décimo sexto princípio assim estabelecido: 

 

As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos 

ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem 

segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a 

devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos 

investimentos internacionais. 
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Desse modo, existem duas órbitas de alcance identificadas no Princípio do Poluidor-

pagador: buscar evitar a ocorrência de danos ambientais (caráter preventivo) e, ocorrido o 

dano, visar à sua reparação (caráter repressivo). 

O caráter preventivo caracteriza-se pela fixação de tarifas ou preços ou da exigência de 

investimento na prevenção do uso do recurso natural, já o caráter repressivo caracteriza-se 

pela indenização residual ou integral do dano causado. 

Convém ainda citar um subprincípio do Princípio do Poluidor-pagador, que é o 

chamado Princípio do Usuário Pagador. Conforme Leuzinger e Cureau (2008, p. 14), „„[...] 

esse princípio refere-se àquele que se utiliza de um determinado recurso natural, ainda que na 

qualidade de consumidor final, e que deve arcar com os custos necessários a tornar possível 

esse uso, evitando que seja suportado pelo Poder Público ou por terceiros‟‟. 

Basicamente, esse subprincípio possui uma natureza meramente remuneratória, 

diferentemente do Princípio do Poluidor-pagador, que tem natureza reparatória e punitiva. 

O princípio treze, da Declaração do Rio (1992), também traz o tema da 

responsabilidade e indenização das vítimas de poluição e de outros danos ambientais, 

solicitando aos Estados signatários o desenvolvimento de legislação nacional pertinente a 

essas questões. 

No Brasil, o tema já estava abordado na Lei nº 6.938/1981, particularmente, no inciso 

VII, do art. 4º, “A Política Nacional do Meio Ambiente visará à imposição, ao poluidor e ao 

predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos‟‟. 

Em virtude do aumento das atividades econômicas, houve uma intensa exploração do 

meio ambiente, havendo a possibilidade da futura escassez de recursos naturais essenciais 

para a sobrevivência dos seres humanos e animais. Diante desse fato alarmante, o Princípio do 

Poluidor-pagador se mostra como insuficiente para a proteção e preservação ambiental, visto 

que o valor da natureza é um valor incontabilizável.  

Na prática, o Princípio do Poluidor-pagador pode se tornar um instrumento útil ao 

poluidor, porque não há uma internalização completa dos custos ambientais, seja de 

prevenção, seja de reparação. Por isso, a correção dos custos adicionais da atividade poluidora 

para atenuar as falhas do mercado e desonerar a sociedade da responsabilidade direta pela 

poluição é uma das finalidades principais desse princípio. 

 

2.1.3 O Impacto Ambiental e a sua Divulgação na Indústria de Energia Elétrica 
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Até a década de 80, a procura por fontes de energia não renováveis explicava-se pelas 

grandes quantidades de energia para o desenvolvimento das atividades econômicas de um país 

de forma imediata. Destacam-se como fontes não renováveis: o carvão mineral e o petróleo, 

enquadrados como combustíveis fósseis, e cujo tempo de formação é inferior à velocidade de 

consumo, o que em algum tempo determinará o seu esgotamento. 

Os impactos ambientais causados por fontes não renováveis são agressivos, tais como: 

cinzas, gases de efeito estufa e resíduos sólidos perigosos, como os da energia nuclear. 

Destarte, o surgimento e a ampliação do uso de fontes renováveis possibilitou uma 

maior diversidade para a produção de energia elétrica. As principais fontes são: energia solar, 

energia eólica e energia hidráulica. No entanto, é preciso destacar que todas as fontes de 

energia causam impacto ambiental, a diferença entre estas e os combustíveis não renováveis 

está em comparar a gravidade dos impactos causados ao meio ambiente. 

Alguns exemplos de impactos ambientais causados por fontes renováveis são: i) 

impactos sobre a fauna causados por usinas eólicas, devido às rotas de migração de aves; ii) o 

ruído gerado pelas pás causam perturbação aos habitantes das áreas onde se localizam os 

empreendimentos eólicos e no processo reprodutivo de algumas espécies; iii) na construção 

de células fotovoltaicas utilizam-se diversos materiais perigosos para o ambiente e para a 

saúde humana, consome-se uma quantidade apreciável de energia e há a emissão de poluentes 

atmosféricos, destacadamente de „„gases estufa‟‟, e geração de resíduos sólidos perigosos na 

produção de células fotovoltaicas; iv) gases de efeito estufa, na geração de energia térmica; e 

v) alagamentos em comunidades ou biomas para construção de barragens de hidroelétricas. 

Não é só a geração de energia que causa impacto ambiental, visto que existe um 

grande problema social e ambiental na construção de linhas de transmissão. Antes da 

construção das linhas de transmissão, diversos aspectos das obras devem ser controlados para 

que não sejam causados impactos ambientais desnecessários. Esses aspectos são inseridos no 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

Alguns impactos ambientais são inevitáveis durante a construção de uma linha de 

transmissão, mas muitos deles podem ser minimizados, tais como: o corte das árvores, que só 

são podadas as que alcançam os cabos, preservando as árvores das faixas de servidão. 

No Brasil não há informações consistentes sobre a ocorrência de colisões de aves com 

cabos de linhas de transmissão, pois as pesquisas sobre o tema são recentes e existem poucos 

resultados, porém esse risco não deve ser menosprezado, visto que em outros países as 
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pesquisas indicam que o problema é significativo. Faz-se necessária a implantação de 

sinalizadores para pássaros. Também é necessário o cuidado com os ninhos de aves feitos em 

cruzetas, o que exige a instalação de um suporte especial para esta finalidade. 

A indústria de energia elétrica tem um recurso importante, que é o uso de imagens de 

satélite para a definição exata dos traçados de novas linhas de transmissão de energia porque 

permite visualizar a situação atual das florestas e recursos hídricos de uma região, e com o 

trabalho de campo, é possível identificar os dormitórios dos animais e das aves. 

A distribuição de energia também causa impactos ambientais, destacadamente, no que 

se refere ao uso de óleos para transformadores e bancos capacitores, a instalação de 

subestações, a aparência das cidades e o impacto sobre os bens tombados como patrimônio, 

que podem ter a sua apresentação prejudicada pelo excesso de fios. 

 

2.1.4 Responsabilidade pelos Danos Causados ao Meio Ambiente 

 

O §3º do Art. 225 da Constituição Federal/1988 previu a tríplice responsabilidade do 

poluidor (tanto pessoa física como jurídica) do meio ambiente: a sanção penal, por conta da 

chamada responsabilidade penal (ou Responsabilidade Criminal), a sanção administrativa, em 

decorrência da denominada Responsabilidade Administrativa e a sanção civil, em razão da 

responsabilidade vinculada à obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente. 

A Responsabilidade Civil prevista tanto no parágrafo 1º, art. 14, da Lei nº 6.938/ 81, 

quanto no artigo 225 da Constituição Federal/1988, visa, regra geral, a uma limitação 

patrimonial, enquanto a penal normalmente importa numa limitação de liberdade (privação ou 

restrição), perda de bens, multa, prestação social alternativa ou suspensão interdição de 

direitos. 

A Responsabilidade Civil segue a teoria objetiva (risco integral), prevista no § 1º, Art. 

14, da Lei nº 6.938/81 e no Art. 225 da Constituição Federal/1988. A Responsabilidade Civil 

objetiva em matéria ambiental (independentemente da existência de culpa) é um mecanismo 

processual que garante a proteção dos direitos da vítima, no caso dos danos ambientais a 

coletividade. Por isso, aquele que exerce uma atividade potencialmente poluidora ou que 

implique risco a alguém, assume a responsabilidade pelos danos oriundos do risco criado. 

A Responsabilidade Penal por atos danosos ao meio ambiente é instrumento de 

política criminal apto à realização do Princípio da Prevenção. Segundo Milaré (2007, p. 916-

917): 
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[...] Em outras palavras, quando, no caso concreto, as demais esferas de 

responsabilização forem suficientes para atingir integralmente aqueles dois objetivos 

primordiais (prevenção e reparação tempestiva e integral), a verdade é que, em tese 

não há mais razão jurídica para a incidência do direito Penal. 

 

A Responsabilidade Penal é subjetiva, a cominação da sanção requer a demonstração 

da culpa, as penas aplicáveis no que concerne aos crimes ambientais, estão previstas no Art. 

21 da Lei n° 9.605/98: 

 

Art.21. As penas aplicáveis isoladas, cumulativa ou alternativamente às pessoas 

I- multa 

II- restritivas de direitos 

III- prestação de serviços à comunidade 

 

Conforme previsto no art. 18 da Lei nº 9605/98, a pena de multa será calculada 

segundo os critérios do Código Penal; se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor 

máximo, poderá ser aumentada três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica 

auferida. As penas de restrição de direitos à pessoa jurídica se dividem em três tipos de penas: 

1) suspensão parcial ou total de atividades, 2) interdição temporária de estabelecimento, obra 

ou atividade e 3) proibição de contratar com o Poder Público, como também dele obter 

subsídios, subvenções ou doações. 

Em relação à prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica, existem quatro 

possibilidades, de acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que podem ser 

apresentadas por proposição do Ministério Público ou mesmo da própria entidade ré, ao juiz, 

para cumprimento: 1) custeio de programas e projetos ambientais, 2) execução de obras de 

recuperação de áreas degradadas, 3) manutenção de espaços públicos, 4) contribuições a 

entidades ambientais ou culturais públicas. 

A Lei de Crimes Ambientais prevê, ainda, as penas que são aplicáveis às pessoas 

naturais, que são: privativas de liberdade, restritivas de direito e multa, previstas e explicadas 

nos artigos 7º ao 20º, da Lei nº 9.605/98. As penas restritivas de direitos aplicáveis às pessoas 

físicas previstas na Lei n° 9.605/98 estão elencadas nos Arts. 7º e 8º. 

Atualmente, a tutela penal do meio ambiente é indispensável, especialmente quando as 

medidas administrativas e civis não surtirem os efeitos desejados, a medida penal tem como 

função prevenir e reprimir condutas praticadas contra a natureza. Essa tutela deve ser a ultima 

ratio, ou seja, apenas após se esgotarem os mecanismos intimidatórios (civil e administrativo) 

é que se buscará a eficácia punitiva na esfera penal. 
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Segundo preconiza Marchesan (2008, p.188) „„[...] o legislador destaca a autonomia 

dessas penas, para esclarecer não mais serem elas acessórias, na esteira do que já preconiza o 

CP desde a reforma de 1984‟‟. 

São considerados instrumentos de política criminal, a serviço do Princípio 

Constitucional da Prevenção, estabelecendo uma concorrência entre as pessoas físicas e 

jurídicas, afastando os problemas de aplicabilidade que existiam em face da dificuldade de 

comprovação da responsabilidade dos mandantes do ilícito. 

Outra modalidade de pena aplicável às pessoas naturais são as penas de interdição 

temporárias de direitos. O elenco da Lei dos Crimes Ambientais prevê as seguintes espécies: 

1) proibição de o condenado contratar com o Poder Público; 2) receber incentivos fiscais ou 

quaisquer outros benefícios; e 3) participar de licitações, pelo prazo de cinco anos, no caso de 

crimes dolosos, e de três anos, no de crimes culposos.  

São consideradas penas alternativas à prisão, concedidas para aqueles crimes 

considerados de menor potencial ofensivo, conforme definição no artigo 10 da Lei nº 

9.605/98 e o seu conteúdo e limites no Art. 8 da referida Lei. 

Um tipo de pena muito aplicável no Brasil é a pecuniária, uma espécie de multa que 

não se confunde com a multa nem com a indenização civil, mas o montante pago a esse título 

será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Aplica-

se conforme os Art. 12 e 18, da Lei de Crimes Ambientais. 

A multa pode ser pena aplicada à pessoa jurídica também poderá ser aplicada à pessoa 

natural. Há casos em que a prisão pode ser substituída por multa, conforme a Súmula 

171/1996, do Superior Tribunal de Justiça: „„Cominadas cumulativamente, em lei especial, 

penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa‟‟. 

Apesar da vasta legislação existente no Brasil para proteger o meio ambiente, este é 

alvo de inúmeros crimes ambientais, para os quais não há aplicação de nenhuma punibilidade. 

 

3 AMOSTRAS DE INDICADORES AMBIENTAIS  

  

Foram estruturadas duas amostras, em duas etapas. A primeira amostra identificada na 

etapa um da pesquisa identificou as empresas que divulgaram os Relatórios Socioambientais 

(RSAs), referente ao exercício de 2012, disponibilizados na Central de Informações 

Econômico-Financeiras (CIEFSE), na plataforma da ANEEL, que totalizou 45 empresas, 
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estratificada em 21 distribuidoras, 10 transmissoras e 14 geradoras. Esta amostra foi utilizada 

na análise qualitativa de 9 indicadores. 

Na segunda etapa, a partir do universo identificado (45), foram coletados os 

indicadores ambientais. Após a 1ª fase da coleta constatou-se que, apenas 29 empresas 

contemplavam os 13 indicadores pesquisados (Quadro 1), ainda que de forma incompleta. 

A técnica de amostragem utilizada foi a estratificada probabilística com um total de 17 

empresas (GIL, 2008), conforme Tabela 1. Apenas 15 empresas foram selecionadas pelo 

software SPSS para o modelo estatístico, resultando em uma amostra inferior a 30 elementos. 

A segunda amostra selecionada analisou 4 indicadores. 

 

Tabela 1 - Distribuição das empresas da amostra quanto ao setor. 

 Quantidade de empresas Representatividade (%) 

Geradora 01 6 

Geradora/Transmissora 01 6 

Transmissora 01 6 

Distribuidora 14 82 

TOTAL 17 100 

Fonte: Elaborada pelo autor com fundamento em ANEEL (2014). 

  

A amostra também foi classificada como não probabilística, dos tipos intencional e por 

acessibilidade, pois foi selecionado um subgrupo da população considerado representativo 

pela divulgação da informação e com base na acessibilidade das informações disponíveis, 

admitindo que estas informações possam, de alguma maneira, representar o universo (GIL, 

2011). 

A relevância da amostra é baseada nos seguintes pressupostos: i) utiliza-se de recursos 

ambientais para realizar as atividades do setor elétrico; ii) o setor de energia elétrica é 

pioneiro em regulamentação de RSE no Brasil; iii) tem muita representatividade como 

elemento de desenvolvimento da economia; e iv) o setor apresenta altos índices de 

empregabilidade. 

 

3.1 Análise dos Resultados  

 

Apesar da ANEEL regulamentar a publicação do Relatório Socioambiental, este ainda 

apresenta muitos aspectos a serem aprimorados na sua divulgação. 
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O Relatório Socioambiental contempla 13 indicadores (Quadro 1), que são capazes de 

medir os impactos ambientais nos três segmentos de energia. A análise qualitativa contemplou 

a divulgação de 9 indicadores e a quantitativa utilizou 4. 

A análise de conteúdo constatou uma grande quantidade de indicadores sem 

informação fazendo com que a qualidade da informação seja insatisfatória quanto à exatidão, 

clareza, comparabilidade e confiabilidade. 

A análise considera a primeira amostra com 45 empresas, estratificadas em 21 

distribuidoras, 10 transmissoras e 14 geradoras. 

O primeiro indicador de desempenho ambiental analisado foi o que mede as ações de 

recuperação ou preservação de mata nas áreas de concessão e Áreas de Preservação Permanente (APP) por 

manejo sustentável de vegetação (em ha) (APRMS), ver Tabela 2. As empresas publicam ou 

não publicam o indicador, nesta última opção foi considerada a codificação da ANEEL: Não 

Pública (NP), Não se Aplica (NA), Não Disponível (ND) e em branco. 

 

Tabela 2 - APRMS - Área preservada e/ou recuperada por manejo sustentável de 

vegetação, energia elétrica, Brasil, 2012. 

APRMS N

P 

N

A 

N

D 

E

m Branco 

P

ublicaram 

TOT

AL 

Total 09 12 5 4 15 45 

Distribuição 2 7 3 1 8 21 

Transmissão 4 1 0 2 3 10 

Geração 3 4 2 1 4 14 

Fonte: Elaborado pelo autor com fundamento em ANEEL (2014). 

 

Da amostra, 30 empresas não publicaram este indicador. Dentre os segmentos, 

destacou-se a distribuição, com 13 empresas que não publicaram e com 8 empresas que 

publicaram. 

O indicador gastos com gerenciamento do impacto ambiental (GGIA), Tabela 3, 

apresenta os investimentos, operação e manutenção das instalações, estudos e monitoramentos 

das áreas afetadas apresentado nos relatórios. 

 

Tabela 3 - GGIA - Gastos com gerenciamento do impacto ambiental, energia elétrica, 

Brasil, 2012. 

GGIA N

P 

N

A 

N

D 

E

m Branco 

P

ublicaram 

TOT

AL 
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Total 10 2 4 4 25 45 

Distribuição 1 0 0 1 19 21 

Transmissão 4 0 1 1 4 10 

Geração 5 2 3 2 2 14 

Fonte: Elaborado pelo autor com fundamento em ANEEL (2014). 

 

A análise da amostra demonstra que 20 empresas não publicaram este indicador. 

Dentre os segmentos, destacaram-se a geração, com 12 empresas que não publicaram, e a 

distribuição, com 19 empresas que divulgaram. 

O indicador que mensura os gastos com tratamento e destinação de resíduos tóxicos 

(GTRESTOX), ver Tabela 4. 

 

Tabela 4 - GTRESTOX - Gastos com tratamento e destinação de resíduos tóxicos, 

energia elétrica, Brasil, 2012. 

GTRESTOX N

P 

N

A 

N

D 

E

m Branco 

P

ublicaram 

TOT

AL 

Total 13 3 4 4 21 45 

Distribuição 2 2 2 1 14 21 

Transmissão 6 1 1 0 2 10 

Geração 5 0 1 3 5 14 

Fonte: Elaborado pelo autor com fundamento em ANEEL (2014). 

 

A análise demonstra que 24 empresas não publicaram este indicador. Quanto aos 

segmentos, destacaram-se as de geração, com 9 empresas que não publicaram, e as de 

distribuição, com 14 empresas que publicaram o indicador. 

O indicador que analisa a geração de resíduos produzidos pelas empresas para 

aplicação nas ações compensatórias pelo uso de recursos naturais e pelo impacto causado ao 

meio ambiente mede o volume de resíduos sólidos gerados (QRESG), ver Tabela 5. 

 

Tabela 5 - QRESG – Quantidade anual de resíduos sólidos gerados, energia elétrica, 

Brasil, 2012. 

QRESG N

P 

N

A 

N

D 

E

m Branco 

P

ublicaram 

TOT

AL 

Total 12 0 5 4 24 45 

Distribuição 2 0 5 2 12 21 

Transmissão 6 0 0 0 4 10 

Geração 4 0 0 2 8 14 
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Fonte: Elaborado pelo autor com fundamento em ANEEL (2014). 

 

Pela análise verifica-se que 21 empresas não divulgaram o indicador, enquanto 24 

publicaram. Quanto os segmentos, apenas destacou-se o de distribuição com 9 empresas, que 

não publicaram e 12 que publicaram. 

Os gastos com reciclagem de resíduos (GRRESGI) são importantes, pois a partir da 

análise deste indicador percebe-se a preocupação da empresa com a destinação de materiais 

utilizados no processo produtivo, conforme Tabela 6. 

 

Tabela 6 - GRRESGI - Gastos com reciclagem dos resíduos, energia elétrica, Brasil, 

2012. 

GRRESGI N

P 

N

A 

N

D 

E

m Branco 

P

ublicaram 

TOT

AL 

Total 13 0 7 5 20 45 

Distribuição 2 0 4 2 13 21 

Transmissão 6 0 1 0 3 10 

Geração 5 0 2 3 4 14 

Fonte: Elaborado pelo autor com fundamento em ANEEL (2014). 

 

O resultado mostra que 25 empresas não publicaram este indicador, enquanto 20 

publicaram o indicador. Dentre os segmentos, destacaram-se na geração 10 empresas que não 

publicaram e a distribuição, com 13 empresas que publicaram. 

O volume total de efluentes (VTEFL) produzido pelas empresas é um indicador, que 

não foi publicado por 33 empresas. Dentre os segmentos, destacaram-se a distribuição, com 

16 empresas que não publicaram, e a geração, com 6 empresas que divulgaram, ver Tabela 7. 

 

Tabela 7 - VTEFL – Volume total de efluentes, energia elétrica, Brasil, 2012. 

VTEFL N

P 

N

A 

N

D 

E

m Branco 

P

ublicaram 

TOT

AL 

Total 14 3 1

3 

3 12 45 

Distribuição 2 3 1

0 

1 5 21 

Transmissão 8 0 1 0 1 10 

Geração 4 0 2 2 6 14 

Fonte: Elaborado pelo autor com fundamento em ANEEL (2014). 
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O indicador que quantifica o volume anual de gases lançados pelas empresas na 

atmosfera e que provocam o efeito estufa (VGASEFE) é analisado na Tabela 8. Verifica-se no 

resultado que 26 empresas não divulgaram este indicador. Dentre os segmentos, destacaram-

se a geração e a transmissão, cada um com 9 empresas que não publicaram, e a distribuição, 

com 13 empresas que divulgaram. 

 

Tabela 8 - VGASEFE - Volume anual de gases do efeito estufa emitidos na atmosfera, 

energia elétrica, Brasil, 2012. 

VGASEFE N

P 

N

A 

N

D 

E

m Branco 

P

ublicaram 

TOT

AL 

Total 13 0 8 5 19 45 

Distribuição 3 0 4 1 13 21 

Transmissão 6 0 1 2 1 10 

Geração 4 0 3 2 5 14 

Fonte: Elaborado pelo autor com fundamento em ANEEL (2014). 

 

O indicador que quantifica o volume de CO2 lançado pelos veículos na atmosfera 

(CO2VEI) é pouquíssimo aplicado pelas empresas. Analisando-se a Tabela 9, constata-se que 

42 empresas não divulgaram este indicador. Destacou-se o segmento de distribuição com 20 

empresas que não divulgaram. 

 

Tabela 9 - CO2VEI – Dióxido de carbono lançados pelos veículos, energia elétrica, 

Brasil, 2012. 

CO2VEI N

P 

N

A 

N

D 

E

m Branco 

P

ublicaram 

TOT

AL 

Total 38 0 1 3 3 45 

Distribuição 20 0 0 0 1 21 

Transmissão 9 0 0 0 1 10 

Geração 9 0 1 3 1 14 

Fonte: Elaborado pelo autor com fundamento em ANEEL (2014). 

 

O Hexafluoreto de enxofre (SF6) é um gás sintético, utilizado principalmente pela 

indústria elétrica, como meio isolante em transformadores. O indicador quantifica a 

quantidade deste gás lançado na atmosfera, pois é um dos causadores do efeito estufa (t CO2 

eq.). A Tabela 10 mostra a divulgação. 
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Tabela 10 - SF6 – Quantidade de Hexafluoreto de enxofre lançados na atmosfera, 

energia elétrica, Brasil, 2012. 

SF6 N

P 

N

A 

N

D 

E

m Branco 

P

ublicaram 

TOT

AL 

Total 40 0 1 2 2 45 

Distribuição 20 0 0 0 1 21 

Transmissão 9 0 0 0 1 10 

Geração 11 0 1 2 0 14 

Fonte: Elaborado pelo autor com fundamento em ANEEL (2014). 

 

Constata-se que 43 empresas não publicaram o indicador. Dentre os segmentos, 

destacaram-se o de distribuição, com 20 empresas que não publicaram e apenas 2 empresas 

divulgaram (distribuição e transmissão). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O estudo mostra que há um processo institucional, social e corporativo na busca do 

desenvolvimento sustentável por meio dos inúmeros eventos ou conferências mundiais que 

estão tratando dos impactos ambientais nas duas últimas décadas. 

A doutrina possui fundamentos teóricos que oferecem suporte à legislação do Direito 

Ambiental e a sua aplicabilidade, destacadamente para prevenir e corrigir os impactos 

ambientais. 

A Carta Magna, o Direito Civil e o Direito Penal possuem em seu arcabouço legal 

fundamentos para enquadrar as responsabilidades pelos impactos ambientais. Isso é 

importante porque evidencia que os legisladores e juristas brasileiros possuem recursos legais 

para julgar os crimes contra o meio ambiente e aplicar as respectivas penalidades cabíveis. 
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RESUMO 

Pesquisa-se a relação simbiôntica desenvolvida entre as questões de gênero e o Direito Penal, 

descrevendo o desenvolvimento desse relacionamento, desde a visão de que o ramo jurídico 

referenciado contribuía para a opressão da dignidade feminina, como uma ferramenta 

utilizada pelo sistema patriarcal para a consecução dos seus fins, até a etapa em que o 

movimento feminista pôde vislumbrar no Direito Penal um aliado, um instrumento para obter 

direitos negados e alcançar, ao menos, a igualdade formal entre ambos os sexos, em torno 

destas questões, apresenta-se a construção histórica do movimento feminista, dividido em 

correntes doutrinárias que discutiam sobre a causa e a solução do problema da desigualdade 

entre os sexos masculino e feminino, construindo assim uma verdadeira teoria crítica 

feminista do Direito. A presente pesquisa busca enfrentar, ainda, os benefícios e os malefícios 

da expansão do Direito Penal realizada, principalmente, nas duas últimas décadas do século 

XX, para a redução das desigualdades sofridas por mulheres, grupos étnicos, dentre outros, 

assim como a discussão do patriarcalismo presente nas leis criminais criadas para combater a 

violência contra a mulher. 

 

Palavras- chave: Direito Penal. Feminismo. Gênero. 

 

ABSTRACT 
It is researched a symbiotic relation developed between gender matters and the Penal Law, 

describing the development of this relationship, from the point of view that this mentioned 

legal branch used to contribute to the oppression of women‟s dignity – as a tool utilized by 

patriarchal system to achieve its goals – until the stage in which feminist movement could see 

the Criminal Law as an ally, an instrument to obtain commonly overruled rights and reach, at 

least, formal gender equity. On these issues, it is presented the feminist movement‟s historical 

evolution, divided into schools of thought that used to discuss reasons and solutions for 

gender inequality‟s problem, thereby laying a real female critical theory of law. The following 

research also aims to confront benefits and harms caused by Penal Law‟s expansion, mainly 

over the 20th century two past decades, in order to reduce inequality faced by women and 
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ethnic groups, among other, as well as to talk about current patriarchy in the criminal laws 

created to fight violence against women.  

 

Keywords: Penal Law. Feminism. Genre. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 O movimento feminista brasileiro teve uma grande atuação na promulgação de leis 

alterando o Código Penal de 1940, com o objetivo de buscar a igualdade material entre 

homens e mulheres. Dentre tais leis que proporcionaram alterações no Código Penal pode-se 

citar a inclusão de novos tipos penais, como o do assédio sexual, passando pela tutela dos 

crimes de violência doméstica, até a tentativa de neutralizar as discriminações negativas 

existentes, como o conceito de “mulher honesta”, que permaneceu em vigor no Código Penal 

até 2005. 

As mutações referenciadas revelam a dimensão e a importância dos estudos sobre o 

gênero em detrimento do conceito estritamente biológico para a formulação de leis que visam 

superar as discriminações que a mulher ainda sofre por variadas formas. 

A relação do feminismo com o Direito Penal não ocorre somente no Brasil. Em vários 

países ocidentais, observa-se a intensificação da participação de minorias, ocorrida, 

principalmente, no final do século XX, na reforma e elaboração de novas leis, demonstrando, 

assim, os anseios sociais de maior proteção estatal diante do crime e da sensação de 

vulnerabilidade dele decorrente.  

A relação travada entre o feminismo e o Direito Penal, entretanto, gera 

questionamentos entre as feministas, dúvidas nascem em torno da eficácia de criminalizar 

determinadas atitudes consideradas, não apenas como machistas, mas também como uma 

forma de violência, seja emocional, física, estética, entre outras, sem haver a mudança social e 

cultural em torno do tratamento desigual dado à mulher e ao homem, fruto do patriarcado, que 

é imposto naturalmente na sociedade, valendo ressaltar que essa hipótese é defendida pelas 

feministas radicais, como será visto depois. 

O presente trabalho pretende analisar os aspectos positivos e negativos de inserir o 

Direito Penal como um instrumento de combate às opressões que a mulher sofre no 

patriarcado, o qual seria o reflexo da dominação masculina que se instaurou no decorrer da 

história.  
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Para isto, haverá uma análise da diferença de gênero, importante categoria analítica 

criada pelas feministas, e de que forma o Direito Penal se tornou uma instância criadora de 

discriminação de gênero.  

Para rebater este problema e definir uma estratégia de ação, as feministas construíram 

a Teoria Feminista do Direito, cujos estágios de desenvolvimento coincidem com a própria 

evolução da Igualdade. 

A igualdade material passou a ser incluída nas Constituições, Declarações de Direitos, 

tratados internacionais e nas legislações infraconstitucionais; a busca da igualdade dos sexos, 

em si, legítima, em tempos de expansão do Direito Penal, pode vir a servir como justificativa 

para ações controversas e leis penais meramente simbólicas. 

A igualdade material e a igualdade formal serão contrapostas, para demonstrar que a 

igualdade material fora utilizada em algumas leis com um sentido paternalista, passando a 

mensagem de que as mulheres realmente são seres indefesos, frágeis e que necessitam de 

cuidados maiores por parte das leis criminais, reforçando o estereótipo de “sexo frágil” e 

polarizando ainda mais a diferenciação entre a mulher e o homem em uma sociedade 

patriarcal. 

 

2 A DIFERENÇA DE GÊNERO E SUA INFLUÊNCIA NO ÂMBITO PENAL 

 

A construção da diferença de gênero, importante categoria analítica criada pelas 

feministas, constituiu-se como uma relevante tentativa de superar os conceitos biológicos de 

diferenciação entre homens e mulheres, os quais demonstraram não auxiliar a emancipação 

feminina, tendo em vista que sua visão costumava ser imutável e distanciada da influência de 

fatores culturais, sociológicos ou psicológicos, atendo-se somente ao corpo humano.  

Porém, como será analisado, assim como o determinismo biológico não contribuiu 

com a emancipação feminina, a teoria do gênero também apresentou algumas falhas à medida 

que o Direito Penal, por exemplo, acabou utilizando essas diferenças de gênero para promover 

a discriminação das mulheres, recolocando-as como seres humanos de classe mais frágil e 

inferior. 

 

2.1 O Determinismo Biológico  
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A divisão biológica dos seres humanos nos sexos masculino e feminino é feita pela 

observação das diferenças naturais existentes entre os corpos dos homens e das mulheres. As 

diferenças genéticas e anatômicas entre os sexos, graças à Biologia, são vistas pela sociedade 

como naturais, imutáveis e inquestionáveis. Seguindo este pensamento determinista biológico, 

mesmo que um indivíduo se submeta a operações cirúrgicas para a mudança de seus órgãos 

sexuais, seu código genético, a despeito disso, continuará denunciando o seu sexo de origem, 

e, portanto, as funções a que seu corpo fora destinado. 

O determinismo biológico serviu como importante sustentação à ordem androcêntrica 

do mundo, fornecendo fundamento para a diferenciação entre homens e mulheres nos mais 

diversos aspectos da existência humana. O cientificismo utilizou o determinismo biológico 

para polarizar e naturalizar as diferenças sexuais, afastando e negando a influência social e 

cultural a que os seres humanos estão expostos. O auge desse processo ocorreu no século 

XIX, quando os discursos científicos foram essenciais para fundamentar e fortalecer crenças 

religiosas ou filosóficas que versavam sobre a inferioridade da mulher. 

A partir desses discursos, houve inúmeras justificativas para a dominação masculina 

na sociedade, consoante uma análise de Bordieu (2010, p.22-23) sobre como se deu a 

definição social do corpo: 

 

O paradoxo está no fato de que são as diferenças visíveis entre o corpo feminino e o 

corpo masculino que, sendo percebidas, e construídas segundo os esquemas práticos 

da visão androcêntrica, tornam-se o penhor mais perfeitamente indiscutível de 

significações e valores que estão de acordo com os princípios desta visão: não é o 

falo ( ou a falta de) que é o fundamento desta visão de mundo,  e sim é essa visão de 

mundo que, estando organizada, segundo a divisão em gêneros relacionais 

masculino e feminino, pode instituir o falo, constituído  em símbolo da virilidade, de 

ponto de honra caracteristicamente masculino; e instituir a diferença entre os corpos 

biológicos em fundamentos objetivos da diferença entre os sexos, no sentido de 

gêneros construídos como duas essências sociais hierarquizadas. Longe de as 

necessidades de reprodução biológica determinarem a organização simbólica da 

divisão social do trabalho e, progressivamente, de toda a ordem natural e social, é 

uma construção arbitrária do biológico,e particularmente, do corpo, masculino e 

feminino, de seus usos e de suas funções, sobretudo na reprodução biológica, que dá 

um fundamento aparentemente natural à visão androcêntrica da divisão sexual e da 

divisão sexual do trabalho e, a partir daí, de todo o cosmos. 

 

Simone de Beauvoir, filósofa existencialista e ativista feminista, em seu célebre livro 

“O Segundo Sexo”, escreveu a máxima „„não se nasce mulher, torna-se‟‟ (1967, p. 09), 

evidenciando-se que o conceito de mulher não se definia apenas pelo aspecto biológico, 

anatômico, morfológico, fisiológico como a genitália, cromossomos sexuais, hormônios 

femininos, mas sim também pelo papel social, cultural, político, sexual e religioso destinado 

às mulheres na história. 
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Análises feministas apontam que as características atribuídas ao sexo masculino, como 

a agressividade, a insensibilidade e a força, por exemplo, são consideradas mais valiosas que 

as características tradicionalmente associadas ao sexo feminino, como a delicadeza, a 

sensibilidade e a paciência, originando-se, assim, um padrão androcêntrico a ser seguido por 

variadas comunidades, em que o sexo feminino seria visto como o outro, o incompleto, o 

imperfeito, em face do sexo masculino, visto como o modelo padrão. 

Sobre o aspecto cultural da diferenciação biológica, Beleza (1993, p. 134) menciona 

que: 

 

[...] o sexo e a raça, habitualmente referidos como categorias científicas, objetivas, 

neutras, de evidência biológica e descomprometida serão tudo menos isso. Não é nos 

nossos genes, por muito que para ele olhemos, que poderemos encontrar qualquer 

explicação para qualquer diferença. Os códigos de sentido de que foram investidas 

tais variáveis biológicas são fenômenos culturais, só historicamente apreensíveis, de 

que fazem parte essencial os processos de absorção pelo senso comum das 

categorias referidas. Essa incorporação no senso comum é feita das mais variadas 

maneiras, em toda a sorte de práticas e discursos culturais e quotidianos. 

 

Portanto, para a perspectiva feminista, nascer com o corpo de homem ou mulher não 

seria suficiente para definir o sexo do indivíduo, pois esse processo somente se completaria 

pelo aculturamento, ou seja, são escolhas que determinam as visões que a sociedade possui 

acerca do corpo feminino e do corpo masculino, e essas escolhas seguem a visão 

androcêntrica do mundo. Tal visão percebe e constrói essas diferenças, de modo que estas 

adquiram um valor e um significado conforme a própria realidade que se quer manter. 

Situações naturais e biológicas que ocorrem com o corpo feminino, como a 

menstruação, a tensão pré-menstrual, a gravidez, a menor força física, antigamente, eram 

utilizadas como justificativa para impedir as mulheres de exercerem um papel mais ativo na 

sociedade, de possuírem um trabalho fora do âmbito privado, de praticarem algum esporte, de 

conquistarem uma maior liberdade, ou então eram utilizadas para aferir um menor equilíbrio 

psicológico, racional e emocional, colocando a mulher numa posição que acabava se tornando 

inquestionável, graças à Biologia, de incapacidade, inferioridade e fragilidade. 

Tal assertiva é discriminatória e falaciosa, visto que, evidentemente, percebe-se que  

ignora a maioria das características positivas das mulheres, como, por exemplo, o fato de que 

grande parte das mulheres que trabalham fora de suas casas possuem uma carga de trabalho 

maior do que de seus companheiros, pois, geralmente, são responsáveis inteiramente pelo 

cuidado dos filhos e do lar, resultando em uma sobrecarga de tarefas para a mulher que ousa 

conquistar um espaço no mercado de trabalho, além de omitir características negativas 



88 

relacionadas aos homens, assim como não leva em conta o aspecto individual de cada ser 

humano para a formação da sua personalidade, assim como do seu humor e estado de espírito. 

Por fim, é importante mencionar que a existência de características masculinas 

antagônicas àquelas vistas como superiores pela ideologia androcêntrica demonstram a 

indeterminação parcial de objetos associados simbolicamente à superioridade do sexo 

masculino.  

A partir disso, as feministas lançam-se na luta cognitiva pelo sentido das realidades 

demarcadas pelas diferenças sexuais (BUENO, 2011). Nessa disputa, o paradigma de gênero é 

utilizado pelas feministas como o substituto correto para o paradigma biológico, como será 

visto logo a seguir. 

 

2.2 O Modelo Baseado no Gênero 

 

Conforme explanado anteriormente, a construção do conceito de gênero fora uma 

resposta das feministas em face do padrão androcêntrico observado nas relações sociais, cuja 

base de apoio era o determinismo biológico. 

Os estudos sobre o gênero perpassam as mais diversas Ciências, tais como História, 

Sociologia, Medicina, Literatura, Psicologia, Direito, produzindo debates em torno desta 

categoria em praticamente todos os ramos da experiência humana. Segundo Lamas (2000, p. 

65), gênero corresponde ao conjunto de ideias, representações, práticas e prescrições sociais 

que uma cultura desenvolve a partir da diferença anatômica entre os sexos para simbolizar e 

construir socialmente o que é próprio dos homens (masculino) e o que é próprio das mulheres. 

Ao fugir do determinismo defendido pelo discurso científico, as feministas viam no 

paradigma do gênero algo mais flexível, algo que podia ser modificado caso houvesse uma 

mudança estrutural na sociedade e na cultura apreendida pela mesma, essa mudança ocorreria 

no âmbito das instituições sociais, como, por exemplo, as escolas. 

Porém, essa suposta flexibilidade do gênero construída por estas feministas foi 

criticada por ater-se somente ao padrão heteronormativo, associando frequentemente e 

estritamente mulheres heterossexuais e brancas ao gênero feminino e homens heterossexuais e 

brancos ao gênero masculino, aproximando-se da mesma uniformidade que o determinismo 

biológico já apresentava.  

Durante esse processo de críticas à construção das diferenças de gênero, como uma 

forma de buscar a igualdade material entre homens e mulheres, é que foram sendo ouvidas as 
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“vozes” até então ignoradas pelas feministas que lideravam os movimentos, as vozes de 

mulheres subjugadas, discriminadas, subalternizadas e silenciadas em face da mulher branca, 

ocidental e heterossexual. Negras, lésbicas e mulheres pertencentes a minorias étnicas 

passaram a se insurgir contra a tendência do movimento feminista de unificar e anular as reais 

diferenças existentes entre as mulheres, de apagar a multidiversidade e a multiculturalidade 

existente entre elas, assim como igualar as opressões, os preconceitos e as discriminações 

sofridas, colocando como protagonista principal do movimento feminista a mulher branca e 

heterossexual. 

Algumas autoras, como Lamas (2000, p. 68), apontam também que muitas feministas 

ignoram a influência da psique humana para a construção do gênero, colocando os aspectos 

sociais e culturais como únicos responsáveis pela construção do gênero; porém, para a autora, 

a psicanálise desenvolveu o mais complexo e elaborado aparato existente na atualidade para 

se compreender a constituição da subjetividade e da sexualidade, assim como o processo 

mediante o qual o sujeito resiste ou se submete ao código cultural. 

Portanto, para algumas feministas, não é nos corpos que se concentram as 

manifestações inerentes à escolha do gênero feminino ou masculino, mas sim na psique 

humana, devendo esta última não ser ignorada, mas sim levada em conta com grande 

importância. 

De qualquer modo, o que se tornou claro, é que, valendo-se ou não da psicanálise, para 

Bueno (2011, p. 21), o conceito de gênero, assim como a teoria feminista, precisa se abrir para 

a possibilidade de incorporar novas visões e novas perspectivas sobre a construção das 

identidades, correndo o risco, ao não fazê-lo, de recair nas mesmas retificações adotadas pelo 

paradigma biológico. 

 

2.2.1. O Gênero e o Direito  

 

Conforme explicado anteriormente, é perceptível a influência que o determinismo 

biológico teve para reforçar o padrão androcêntrico vigorante nas instituições sociais há 

séculos, assim como a diferença de gêneros fora construída para se moldar à dominação 

masculina, destacando o papel principal do gênero masculino e a inferiorização do gênero 

feminino. 
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As questões ora levantadas são: (1) é possível o Direito ter um gênero? (2) Será 

mesmo o Direito neutro e abstrato? (3) A construção do Direito fora imparcial e universal 

como as leis e as declarações internacionais ao longo da história destacaram?  

Para Rabenhorst (2010, p. 17), “o direito tem o sexo como objeto de regulação, todos 

sabem. Menos óbvio, talvez, é perceber que se antes o sexo era objeto de incidência jurídica o 

mais comumente nas esferas civil e penal, ele hoje se faz presente em quase todas as 

especialidades do direito”. O autor aduz que o sexo não se constitui em mero objeto de 

regulação, mas sim como um direito no sentido subjetivo do termo, advindo dessa 

interessante discussão a necessidade de proteger os “direitos sexuais”, direitos relacionados às 

escolhas, aos prazeres e ao uso do corpo. Tais direitos estão consignados em diversos 

Tratados Internacionais de proteção aos direitos humanos, sobretudo aqueles resultantes da IV 

Conferência Mundial da Mulher, ocorrida em Pequim no ano de 1995 (Plataforma de Ação de 

Pequim). 

Para responder às perguntas anteriormente dispostas, precisa-se esclarecer que o 

Direito possui o poder de regular as variadas esferas da vida humana, desde as mais íntimas 

relações, como as relações familiares, até as relações públicas internacionais. É óbvio que não 

existe somente o Direito como possuidor do poder de incutir as discriminações de gênero na 

mente das pessoas, existem regras sociais que nem ao menos são normatizadas pelo Direito, 

que reforçam a subalternização de um gênero em face do outro. Exemplo são as regras 

escolares, religiosas e laborais; entretanto, somente o Direito se põe de forma coercitiva e 

universal.  

O Direito, apesar das tentativas de ser um instrumento neutro, objetivo e assexuado, 

ainda se mostra claramente associado ao sexo masculino. É válido lembrar que o campo 

jurídico foi um instrumento concreto e indispensável de dominação das mulheres e outras 

minorias (tais como homossexuais, negros e indígenas). As referências ao homem, como na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ou colocar o padrão do homem médio para 

as análises do Direito Penal e da Criminologia, evidenciam o papel principal de um gênero. É 

importante não esquecer que questionamento semelhante fora proposto por Olympe de 

Gouges, no período da Revolução Francesa, ao escrever a Declaração dos Direitos da Mulher 

e da Cidadã; porém, ela acabou sendo condenada por suas atividades consideradas 

subversivas ao sistema imposto e executada na guilhotina como forma de punição. 

Assim como o Direito representou a plataforma para a manutenção de uma condição 

subordinada da mulher, o Direito também se tornou um instrumento essencial para a 
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construção da igualdade de condições entre os sexos, através da legitimação jurídica das 

transformações sociais. Como destaca Patrícia Williams (2004 apud Rabenhorst, 2010, p.18), 

a configuração de direitos permite dar voz àqueles que sempre foram silenciados e excluídos 

dos espaços públicos. 

É importante ressaltar que, atualmente, a emancipação dos grupos que vivem na 

marginalidade tem como condição prévia o fundamento legal de que são cidadãos que 

merecem o mesmo tratamento de outros cidadãos de classes sociais mais favorecidas. 

Portanto, para Rabenhorst (2010,p.17), uma teoria crítica muito radical ao Direito tenderia a 

ignorar a relação que a lei tem com o poder de atribuir as camadas mais pobres da sociedade, 

direitos até então negados. Isso, obviamente, torna-se uma ferramenta atrativa e importante 

para os menos favorecidos, mesmo levando em conta o fato de que essa igualdade alcançada, 

na maioria dos casos, só existe no plano formal, ou seja, disposta apenas nos escritos das Leis. 

 

2.3. Teoria Feminista do Direito 

 

A incorporação de temas feministas ao Direito deu-se como reflexo dos avanços que 

os estudos sobre a mulher alcançavam em outras Ciências, tais como a História, a Sociologia, 

a Economia, a Psicologia e as Artes. 

O desenvolvimento da Teoria Feminista do Direito é atribuído ao feminismo, esse 

movimento social que busca a melhoria das condições de vida das mulheres, objetivando 

eliminar as desvantagens em relação ao status alcançado pelos homens ao longo da história. 

Essas discussões acerca da teoria foram encadeadas por diversas teóricas, sobretudo as norte-

americanas e europeias, nos meados da década de 1970, como cita Silveira (2008, p. 66): 

 

Com evidente crescimento desde os anos 70, mas com momentos marcantes em 

épocas anteriores, como foi o caso, v.g., da Revolução Francesa ou das sufragistas 

inglesas e americanas do século XIX, pode ser considerado feminismo o movimento 

encarado genericamente, como a crítica contraposta às teses de separação existentes 

entre homens e mulheres. (...) Procurando e almejando a quebra da estrutura 

consagrada do patriarcado, o feminismo visa, em suma, à igualdade dos direitos, já 

que as mulheres são vistas como reais perdedoras do jogo social. 

 

Sobre a utilização genérica do termo feminismo, pode-se citar o entendimento de Dahl 

(1993) que assevera:  

 

Mesmo aceitando que, historicamente, o feminismo assumiu diversas formas e 

escolheu filosofias e ideologias diversas, considero correto que este conceito seja 

utilizado em sentido lato para designar todos os movimentos e grupos de mulheres 
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que, por esta ou aquela razão, num sentido ou noutro, sem empenham na luta contra 

a opressão das mulheres e, de modo geral, pela melhoria da sua situação. 

 

Na visão de Ginevra Conti Odorisio (1998, p. 486), em seu significado mais amplo, o 

feminismo, como denúncia da opressão da mulher, como recusa do conceito de desigualdade 

natural e, portanto, de inferioridade, como visão conflituosa da relação entre os sexos e como 

reivindicação de igualdade, revelou-se, no decorrer dos tempos, de formas variadas, todas elas 

estreitamente dependentes da sociedade onde tiveram origem e da condição histórica das 

mulheres. 

Assim como o feminismo, em geral, possui múltiplas correntes com opiniões até 

divergentes entre si, a abordagem feminista no plano jurídico também possui traços 

diversificados, variando conforme a visão do direito, a metodologia empregada e o estilo de 

cada autora. 

Para Carol Smart (1992), por exemplo, há três formas feministas de se pensar o 

jurídico: o direito é sexista; o direito é intrinsecamente masculino; o direito é sexuado. O 

primeiro destes conceitos está associado ao feminismo igualitário liberal, o qual defendia que 

a causa para a situação inferior das mulheres seria a desigualdade formal encontrada na 

sociedade, para isto, argumentavam que a igualdade formal entre os sexos e a extensão de 

cidadania as mulheres seriam solucionadoras deste problema. Para elas, o Direito, apesar de 

ser utilizado como objeto de discriminação, não era, necessariamente, pendente a apoiar o 

sexo masculino, sendo possível haver o equilíbrio através da reforma das leis, da expansão da 

liberdade e da menor interferência do Estado nos assuntos privados; porém, essa abordagem 

das feministas liberais foi duramente criticada por ser individualista e omitir problemas como 

a violência doméstica que acontece no seio privado, ou seja, nos lares, devido justamente ao 

fato de que a discriminação não acontece somente nas instituições públicas. 

Para Rabenhorst (2010, p.30), a distinção entre o público e o privado, propugnada pelo 

sentimento liberal, legitima o confinamento das mulheres no espaço doméstico e torna a 

família imune a uma reflexão em termos de justiça. 

Para a segunda corrente, o direito seria intrinsecamente masculino, criado para manter 

intacta a dominação masculina e heterossexual, ou seja, isto faria parte da natureza do Direito, 

por esta razão, as mulheres não deveriam confiar no Estado e nem no direito inserido nele, 

pois seriam instrumentos aparentemente neutros, mas que, na realidade, são vinculados ao 

modelo patriarcal que oprime as mulheres e as pessoas que se identificam com o gênero 

feminino. 
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A terceira corrente concebe o Direito como sexuado, conforme observa C. Smart 

(1994, p 168), no primeiro momento, o feminismo buscava um Direito além do gênero, depois 

passou a enxergar o Direito para os dois gêneros e, por último, o feminismo está interessado 

em compreender o modo como o gênero opera no Direito e ajuda a construí-lo. 

As feministas, atualmente, procuram desenvolver uma postura crítica à aparência 

neutra, formal, abstrata, assexuada que o Direito possui. Tal visão estaria ancorada em uma 

teoria política liberal, fortemente criticada pelas feministas radicais (as quais defendem que os 

problemas de discriminação das mulheres devem ser discutidos levando em consideração a 

raiz de todos os problemas que seria, de fato, o patriarcado). Mesmo as feministas liberais, 

concordam que o Direito cumpriu e ainda cumpre um papel de manter as opressões em torno 

do sexo feminino, não sendo difícil perceber que existem exemplos contundentes extraídos da 

realidade de vários países que comprovam que as leis jurídicas não são neutras e nem 

objetivas, mas sim, em muitos casos, indeterminadas, inconsistentes e ambíguas em relação às 

questões de gênero (exemplos: leis discriminatórias, interpretações sexistas, categorias 

doutrinais fundadas em estereótipos, etc). 

Portanto, apesar das estratificações ora expostas, é perceptível a linha que costura e 

une a construção teórica: qualquer que seja a escola feminista em análise, haverá sempre um 

denominador comum mínimo, o qual, nos dizeres de Baratta (1999, p. 21), é a „„demolição do 

modelo androcêntrico da ciência e a reconstrução de um alternativo‟‟. 

 

3 O FEMINISMO E A IGUALDADE 

 

A história do feminismo perpassa pela trajetória da conquista da igualdade de direitos. 

Esse movimento social pode ser dividido em algumas correntes que serão brevemente 

analisadas neste trabalho. As correntes do feminismo liberal e do feminismo marxista são 

designadas por “feminismo igualitário”, visto que buscam a igualdade entre ambos os sexos, 

diferenciando-se apenas pelas causas que ocasionaram a discriminação do sexo feminino em 

face do sexo masculino. Para as feministas liberais, a desigualdade está localizada no 

tratamento inferior dado às mulheres, tanto no plano político como no plano jurídico, os quais 

reforçariam estereótipos e preconceitos acerca das mulheres. Para combater esta 

discriminação, as feministas liberais viam a igualdade formal disposta nas leis e na política 

como a solução para todos os problemas relacionados à inferiorização do sexo feminino, 

ignorando a vida privada, o trabalho doméstico, a cultura e as regras que, mesmo não sendo 
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normatizadas pelo Direito, existem e contribuem para oprimir e restringir a plena liberdade 

das mulheres. 

O feminismo marxista acredita que a causa geral desta desigualdade seria o sistema 

econômico em que a sociedade está inserida. Portanto, o palco para o combate a esse 

problema seria a economia e o mundo do trabalho. Para estas feministas, a extinção da 

propriedade privada e a transformação da divisão sexual do trabalho seriam as chaves para a 

plena libertação das mulheres; porém, o feminismo marxista fora criticado por não reconhecer 

o trabalho doméstico como um efetivo trabalho e também por não considerar a divisão dos 

sexos como fator natural (vide Christine Delphy, 2001). 

Na década de 1960, o movimento feminista ressurge contestando essas duas correntes 

com perspectivas igualitárias. Novas ideologias surgiram para demonstrar que não era a 

igualdade o principal discurso feminista, mas sim destacar e respeitar as diferenças existentes 

entre as mulheres seja de etnia, classe social, religião ou estética. As mulheres não precisavam 

ser necessariamente iguais aos homens em tudo, até porque, a princípio, nem mesmo os 

corpos seriam biologicamente iguais aos deles; porém, uma equidade deveria ser proposta, de 

modo que as mulheres obtivessem as mesmas oportunidades que os homens. 

O feminismo radical representaria as feministas que procuravam encontrar a raiz da 

discriminação sofrida pelas mulheres. Para este grupo, isso se originaria do patriarcado, do 

sistema androcêntrico mantido nas sociedades durante vários séculos. Outras correntes 

feministas, como o feminismo cultural, opuseram-se ao feminismo radical, criticando este, de 

valorizar apenas as qualidades consideradas „„masculinas‟‟ como a objetividade e a razão. O 

feminismo cultural queria a valorização da „„feminilidade‟‟, das características atribuídas às 

mulheres, como a compreensão, a afetividade e a pacificidade, argumentando que poderiam 

ser utilizadas como ferramentas para diversas áreas humanas, por exemplo, a construção de 

um diálogo, de solucionar uma lide sem judicializá-la, por meio de uma conciliação ou 

arbitragem. 

A aludida corrente fora criticada pelas feministas radicais por tentar domesticar e 

manter as mulheres no recinto a elas sempre dado, o qual seria, o lar, a casa e o cuidado com 

os filhos. 

Dessa forma, conclui-se que as teorias feministas constituem um aparato para a 

compreensão das construções culturais elaboradas ao longo dos séculos a respeito dos papéis 

sociais atribuídos às pessoas conforme pertençam a determinado sexo biológico, encontrando, 

muitas vezes, relações assimétricas e hierárquicas entre homens e mulheres. Tal fato faz com 
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que surja a necessidade de previsões legais que observem as especificidades no sentido de 

superar diferenças, esperando-se que um dia as mesmas não existam. 

 

3.1 A Igualdade Formal, a Igualdade Material e a Igualdade entre os Sexos na 

Constituição Federal de 1988 

 

As declarações de direitos humanos surgidas ao final do século XVIII e início do 

século XIX se fundamentavam no chamado “princípio da igualdade”, adotado a partir de 

conquistas da Revolução Francesa; porém, a igualdade era inexistente na vida real, apenas os 

homens, e especificadamente, burgueses e nobres, possuíam não só a igualdade mas, também, 

o objetivo realmente desejado, a liberdade para a realização de negócios sem  a intervenção 

do Estado ou da Igreja Católica, relegando a mulher apenas a um papel secundário na 

sociedade, restrito a vida privada, e tendo, somente, como exigências, as tarefas de ser uma 

boa mãe e uma boa esposa . Dessa forma, o chamado Estado de Direito Liberal deveria 

garantir a livre concorrência entre os indivíduos, garantindo-lhes apenas uma igualdade 

formal, aquela perante a lei, estando eles aptos ou não a superar as desigualdades de vida. 

Nesse sentido, Raposo (2004) assevera que a igualdade formal, também chamada de 

matemática, exata, estrita, numérica, abstrata, remota à igualdade aritmética de Platão, a qual 

se traduzia na distribuição dos bens às pessoas de uma forma algébrica, per capita. O 

liberalismo tomou esta igualdade como lema, pois deixou-se seduzir pela pura igualdade 

perante a lei, sem qualquer distorção nem ressalva. Todos são titulares dos mesmos direitos, 

não produzindo a lei diferenciações entre as pessoas, o que marcou, sem dúvida, um progresso 

importante face à época em que a lei provocava distinções consoante o sexo, cor, religião, 

nacionalidade, ascendência ou classe social. 

Como é perceptível, o princípio da igualdade formal é ineficiente, sendo necessária 

uma reformulação no conceito de igualdade para atender às demandas dos grupos que, 

historicamente, foram excluídos do cenário político e econômico, a partir disso, surgiu a ideia 

de igualdade material, com o propósito de formular leis que realmente interferissem na vida 

cotidiana, que não ficassem apenas no plano teórico, e que pudessem realizar discriminações 

positivas como forma de reduzir a intensa desigualdade, ideia inspirada pelo conceito de 

tratamento de igualdade dado por Aristóteles, que consistia em tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais na proporção de suas desigualdades 
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Seguindo esse modelo baseado na igualdade material, a Constituição Brasileira de 

1988, conhecida como a Constituição Cidadã, procurou não apenas proclamar a igualdade 

formal entre os sexos, mas buscar ações afirmativas para tentar reduzir o preconceito e 

discriminações historicamente acumulados que determinadas pessoas sofrem em função de 

raça, gênero, etnia, religião, entre outros. 

Outrossim, Béo (2006) realizou uma análise de todos os dispositivos constitucionais 

relacionados à mulher, identificando os seguintes eixos temáticos: 

 
I – Dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição 

Federal de 1988; 

II – Igualdade em seu caráter genérico, previsto no art. 5º, caput, da Constituição 

Federal de 1988; 

III – Igualdade genérica entre homens e mulheres, em direitos e deveres, previsto no 

art. 5º, inciso I, da Constituição Federal de 1988; 

IV – Igualdade entre homens e mulheres em relação a direitos e deveres decorrentes 

da sociedade conjugal e outras entidades familiares, previsto no art. 26, §§ 3º, 4º e 5º 

da Constituição Federal de 1988; 

V – Direitos da mulher relativos ao trabalho, previstos no art. 7º, incisos XX e XXX, 

da Constituição Federal de 1988; 

VI – Direitos políticos, previstos nos arts. 14 e 15, da Constituição Federal de 1988; 

VII – Igualdade de homens e mulheres na aquisição da propriedade, previsto no art. 

183, § 1; e art. 189, Parágrafo Único, da Constituição Federal de 1988; 

VIII – Direitos relativos à proteção maternidade, previstos nos arts. 6º e 7º, inciso 

XVIII; art. 201, inciso II; art. 203, inciso I; todos da Constituição Federal de 1988; e 

art. 10, inciso II, alínea b do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

IX -Igualdade para usufrui o direito à educação, previsto no art. 206, inciso I, da 

Constituição Federal de 1988; 

X – Direito da mulher à aposentadoria, previsto no art. 40, inciso III, alínea a e art. 

201, § 7, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988; 

XI – Direito da mulher à participação nos quadros militares, previsto no art. 143, § 

2º, da Constituição Federal de 1988; 

XII – Proteção contra a violência doméstica, previsto no art. 226, § 8º, da 

Constituição Federal de 1988. 

 

Posto isso, a partir da fixação desses eixos de igualdade material entre homens e 

mulheres dispostos na Constituição Federal de 1988, iniciou-se um processo de adequação da 

legislação ordinária à nova ordem Constitucional. Dessa forma, serão analisadas, neste 

contexto, as alterações legislativas que recaem no âmbito do Direito Penal brasileiro. 

 

3.2 Alterações Legislativas no Direito Penal Brasileiro Influenciadas pelo Feminismo 

 

As diferenças entre os dois sexos, encontrou espaço no Direito Penal, o qual insistia 

em tratar a mulher como um ser frágil, indefeso e incapaz de se auto afirmar, refletindo assim 

um aspecto paternalista na forma como as leis criminais tentam solucionar os problemas 

advindos dessa relação desigual entre homens e mulheres. 
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Bueno (2011) identifica dois momentos, em âmbito penal, nos quais a discriminação 

de gênero ocorre: na elaboração da lei penal, e o segundo, na aplicação dessa lei. A análise 

realizada neste trabalho cuida apenas de identificar aquelas inovações ou alterações 

legislativas que tenham sido influenciadas pelo movimento feminista. 

Neste tópico, analisam-se algumas leis que foram criadas na tentativa de atender as 

demandas feministas por uma redução da violência e do machismo existentes na sociedade. A 

primeira lei que irá ser discutida é a lei da criminalização do assédio sexual (Lei Nº 10.224, de 

15 de Maio de 2011), tal lei fora aclamada por parte das feministas como uma medida que 

podia reverter a situação de desvantagem da mulher nas relações de trabalho, porém também 

fora alvo de críticas negativas, como o fato de que o assédio sexual, apesar do dever de ser 

combatido e de ser fruto do sistema patriarcal, não precisava, necessariamente, ser contestado 

por meio de sua criminalização, devido ao fato de  ser um crime de aspecto subjetivo, difícil 

de ser comprovado, estes doutrinadores argumentam que a criminalização só reforçaria a 

imagem da mulher indefesa e dependente de alguém para protegê-las. 

A segunda lei destacada é a Lei Nº 11.106, de 28 de Março de 2005, que possuía o 

objetivo de promover a igualdade dos gêneros, suprimiu aspectos patriarcais postulados no 

Código Penal de 1940, por exemplo, a retirada do conceito de “mulher honesta”. Sobre a 

definição de “mulher honesta”, Hungria (1956) costumava prelecionar: 

 
A vítima deve ser honesta, e como tal se entende, não somente aquela cuja conduta, 

sob o ponto de vista da moral sexual, é irrepreensível, senão também aquela que 

ainda não rompeu com o minimum de decência exigido pelos bons costumes. 

 

Dessa forma, tal lei acabou proporcionando uma maior neutralização de 

discriminações baseadas no gênero dispostas no Código Penal, outro exemplo seria a 

substituição da palavra “mulher” por “pessoa” no art. 231, assim como alterações nos 

dispositivos que tratavam dos crimes de adultério e sedução, arts. 240 e 217, respectivamente, 

seguindo assim uma tendência de mudar a concepção de mulher para representar a sua 

maturidade e autonomia. 

Bueno (2011), entretanto, atenta para o fato de que a Lei nº 11.106/2005 não nasceu 

com o propósito de reformular o Direito Penal sexual, apesar de ter realizado avanços no 

sentido de descriminalizações. Posto isso, é que foram rejeitadas alterações sugeridas para 

reformulação dos tipos penais de estupro, atentado violento ao pudor, posse sexual mediante 

fraude e atentado ao pudor mediante fraude, a partir de uma noção que tinha “relação sexual” 

definida como “qualquer tipo de introdução por via vaginal, anal ou oral, limitando-se, neste 
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último caso, à introdução de órgão sexual”. Assim, a reforma do Direito Penal sexual ficou 

para quatro anos depois.  

A terceira lei é uma referência da grande manifestação do poder de influência do 

movimento feminista na promulgação de leis, a Lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340 de 07 de 

Agosto de 2006), possui uma história trágica, de descaso do Estado Brasileiro para com a 

cidadã Maria da Penha, que sofreu tentativa de homicídio, duas vezes, tendo ficado 

paraplégica em decorrência disso, e, mesmo após 15 (quinze anos) desse grave crime, o seu 

agressor continuava em liberdade, pois ainda não havia sido julgado o seu processo, beirando 

a prescrição do crime. Em meio a esses acontecimentos, sua denúncia foi recebida pela OEA 

(Organização dos Estados Americanos), que pressionou o Brasil a julgar o processo dela, o 

mais rápido possível, assim como criar leis para o efetivo combate da violência doméstica. 

Assim, foram promulgadas duas leis que previam dispositivos específicos para casos 

de violência doméstica, a Lei nº 10.455/2002 e a Lei nº 10.886/2004, acrescentando medidas 

cautelares que poderiam ser aplicadas após a lavratura do termo circunstanciado, visando o 

afastamento do agressor do local de convivência com a vítima, além de acrescentar ao art. 129 

do Código Penal, uma nova modalidade de lesão corporal de natureza leve, que passou a 

configurar o crime de violência doméstica. No entanto, essas duas leis não foram suficientes 

para resolver o problema da violência doméstica contra a mulher. Assim, foi promulgada a 

Lei 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que visou a criação de 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do §8º 

do art. 226 da Constituição Federal brasileira, da CEDAW e da Convenção de Belém do Pará. 

De acordo com William Paiva Marques Júnior (2012, p.154), surgida com o escopo de 

criar mecanismos para coibição e prevenção da violência doméstica e familiar contra a 

mulher, dispondo sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar praticadas 

em detrimento do ser feminino; e estabelecendo medidas de assistência e proteção às 

mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1º), a Lei Maria da Penha (Lei Nº 

11.340/2006
1
), representou importante avanço na afirmação dos direitos fundamentais das 

mulheres em nosso país, historicamente subjugadas ao homem, na evolução histórica da 

sociedade machista e patriarcal brasileira, principalmente nas regiões menos desenvolvidas 

                                                 
1
 Segundo Flávia Piovesan (2009, p. 237) a Lei Maria da Penha simboliza o fruto de uma exitosa articulação do 

movimento das mulheres brasileiras: ao identificar um caso emblemático de violência contra a mulher; ao decidir 

submetê-lo à arena internacional, por meio de uma litigância e do ativismo transnacional; ao sustentar e 

desenvolver o caso, por meio de estratégias legais, políticas e de comunicação; ao extrair as potencialidades do 

caso, pleiteando reformas legais e transformações de políticas públicas; ao monitorar, acompanhar e participar 

ativamente do processo de elaboração da lei relativamente à violência contra a mulher; ao defender e lutar pela 

efetiva implementação da nova lei.  
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social e economicamente, onde o poder de mando exercido pelo homem ainda é mais 

exacerbado e gerador de diversos conflitos domésticos. Neste jaez, vale ressaltar o avanço da 

Carta Política de 1988, que, de forma inovadora em nossa história constitucional, consagra a 

igualdade entre homens e mulheres como um direito fundamental. A despeito dessa 

igualdade, o próprio Poder Constituinte Originário, cônscio da realidade social a ser alterada, 

impôs ao Estado o dever de criar mecanismos inibidores da violência doméstica ou familiar, 

nos termos do art. 226, § 8º da CF/88.  

Além disso, a Lei Maria da Penha aumentou a pena do crime de violência doméstica, 

previsto no § 9º do art. 129 do Código Penal brasileiro, passando de seis meses a um ano, para 

três meses a três anos, e retirando, assim, a competência dos Juizados Especiais Criminais, 

onde vige o rito especial. Acrescentou, ainda, a hipótese de causa de aumento de pena se o 

crime for praticado contra pessoa com deficiência, no § 11 do art. 129 do Código Penal. 

Porém, alguns aspectos problemáticos devem ser levantadas para discussão sobre a 

real eficácia do Direito Penal como ferramenta de combate a estes tipos de violências 

agrupadas neste trabalho, como, por exemplo, o fato de que o aumento do número de leis 

criminalizadoras não corresponde, em números, à redução da violência, assim como a 

delicada situação de pôr a vítima em depoimentos, nos quais a sua palavra é confrontada, 

questionada, posta em dúvida e ainda julgada por questionamentos sobre as roupas que usava, 

se havia bebido algo, se havia provocado ou se realmente não foi consensual, levando a um 

constrangimento desnecessário para a vítima. 

Por último, é importante citar a lei que representou uma evolução na legislação pátria, 

no que tange à reforma dos crimes sexuais previstos pelo Código Penal de 1940. Ainda no 

encaminhamento à votação de seu Projeto de Lei ao Senado, a então Senadora Patrícia Saboya 

(2005, p.3659) destacou que: 

 
O que votaremos agora são alterações ao Código Penal, um código antigo, 

construído em 1940. Naquela época, a mentalidade do legislador estava voltada para 

tutelar a moral sexual. O Brasil de hoje exige, entretanto, que as normas sejam 

direcionadas para a proteção da integridade física e psíquica das pessoas e dos 

direitos ao exercício de sua sexualidade de maneira saudável e plena. Foi para 

acompanhar a evolução da sociedade nos últimos 60 anos que a CPMI resolveu 

propor todas as mudanças. 

 

O primeiro exemplo desta revolução seria a mudança do Título VI, do Código Penal 

de 1940, que era chamado de “Dos crimes contra os costumes” para “Dos crimes contra a 

dignidade sexual”. Bueno (2011) destaca que a mudança simboliza o abandono da noção de 
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que o Direito Penal é utilizado para garantir comportamentos socialmente construídos como 

adequados, cheios de preconceito, machismo e dogmas religiosos. 

Pretendendo assim, essa lei, uma adequação ao novo bem jurídico tutelado, que até 

então era relacionado aos valores morais; questões como a separação dos crimes de estupro e 

atentado violento ao pudor, também, foram criticados pelas feministas, que viam essa 

separação desnecessária, visto que, para a vítima, não importa de que forma se deu a 

penetração sexual ou mesmo se houve, pois a violência e o sofrimento foram o mesmo. 

 Assim como o fato de o crime de estupro ser utilizado somente para as mulheres e o 

crime de atentado ao pudor ser utilizado, geralmente, para os abusos sexuais sofridos por 

homens, evidenciando-se assim o caráter machista de tal diferenciação entre esses dois 

crimes, posto que o crime de estupro estaria relacionado com a penetração vaginal e com o 

risco de a mulher engravidar, corrompendo sua imagem de “virginal e honesta”, tornando-se 

indigna de obter um casamento com um homem, visto que sua honra e inocência  foram 

destruídas, assim, pode-se observar o tratamento opressor e ao mesmo tempo indiferente do 

Código Penal de 1940 para com a violência sofrida pela mulher. Felizmente, em 1990, a lei nº 

8.070, majorou e igualou as penas para estes dois crimes. 

Outras reformas foram realizadas nos crimes envolvendo a prostituição, porém esse 

tema não será aprofundado neste trabalho, posto que ainda gera bastantes questionamentos 

entre as feministas, sobre os benefícios de legalizar a prostituição como um emprego igual aos 

outros ou criminalizá-la com o argumento de que tal prática serviria apenas como uma forma 

de homens subjugarem e coisificarem mulheres para a satisfação de seus prazeres sexuais.  

A partir das linhas gerais das alterações concebidas em âmbito penal pela Lei Nº 

12.015/09, percebe-se que o legislador possui o interesse de adaptar o Direito Penal à 

tendência mundial de abandono de preceitos morais, tentando promover a igualdade de 

gênero. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O movimento feminista tem utilizado, ao longo de sua história, o Direito Penal como 

ferramenta em suas reinvindicações, desde a busca da igualdade formal até o momento atual 

da diversidade, construindo-se, assim, uma Teoria Feminista do Direito, que perpassou pelos 

estágios liberal, cultural e radical. 
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A expansão do Direito Penal fora festejada pelo movimento feminista, pois esse ramo 

possui um grande valor simbólico perante a sociedade, o que pode proporcionar um aumento 

na percepção social da gravidade das violências e discriminações impostas às mulheres. 

Porém, o Direito Penal pode assumir um papel paternalista, acabando por alimentar a 

visão da mulher como um ser indefeso, frágil, além de submetê-las a uma dupla vitimização 

ao adentrar no sistema penal, na medida em que as instituições ainda reproduzem 

preconceitos, discriminações e estereótipos que, infelizmente, continuam impregnados na 

sociedade. 

Ainda, é fato perceptível que o Direito Penal sofreu grandes alterações devido à 

influência da teoria pós-crítica criada pelo movimento feminista. A análise dessas 

modificações revela que a relação entre o feminismo e o Direito Penal contribuiu para a 

expansão desse ramo jurídico; entretanto, esse aumento da legislação punitiva não representa 

a solução total dos problemas das mulheres, porque existem desvantagens na criminalização 

de atitudes originadas de grandes problemas sociais instaurados no seio da sociedade 

patriarcal, atitudes que, certamente, não acabaram apenas pelo uso do poder simbólico que o 

Direito Penal possui para com a população brasileira. 

Não sendo exagero, atentar para o fato de que este caráter simbólico e paternalista, 

ainda vigente no Direito Penal Brasileiro para com o indivíduo do sexo feminino, acaba por 

mitigar a ideia de autodeterminação da mulher. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo abordar os avanços nos direitos indígenas à luz da 

Constituição Federal de 1988, estes presentes explicitamente nos artigos 231 e 232 da referida 

Carta Magna. Esse trabalho ainda discorrerá acerca da evolução legislativa brasileira quanto à 

tutela desses direitos, apresentando, para tanto, marcos históricos como a Legislação Régia e a 

Lei de Terras de 1850, as quais tiveram influência direta como marcos legais na construção, 

bem como na desconstituição dos direitos desses povos. Por fim, serão apresentados alguns 

pontos relevantes sobre a Proposta de Emenda Constitucional 215 (PEC 215), a qual trata, 

inclusive, sobre a temática da demarcação de terras. 

 

Palavras-chave: povos indígenas, direitos indígenas, Constituição Federal de 1988. 

 

 

ABSTRACT 

The present work aims to treat advances in indigenous rights in the light of the Federal 

Constitution of 1988, these present explicitly in articles 231 and 232 of the aforementioned 

Constitution. This work will also discuss the Brazilian legislative evolution regarding the 

protection of these rights, presenting for such historical landmarks as the Royal Legislation 

and the Land Law of 1850, which had a direct influence as legal landmarks in the 

construction, as well as in the deconstitution of the rights of these people. Finally, a few 

relevant points will be presented on Constitutional Amendment Proposal 215 (PEC 215), 

which also deals with the issue of land demarcation. 

 

Keywords: Indigenous peoples, indigenous rights, Federal Constitution of 1988.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Desde a colonização, buscou-se garantir algum direito ao indígena brasileiro, tendo em 

vista que os portugueses entendiam que aqueles eram os primeiros habitantes do Brasil, na 
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época, colônia de Portugal. A própria legislação régia garantia aos povos indígenas 

amigos/aldeados, manterem-se nas suas terras tradicionalmente ocupadas, como revela o 

disposto no Régio de 1º de abril de 1680, fatos estes que serão abordados no primeiro capítulo 

desse trabalho.  

Em contrapartida ao apoio da Metrópole Portuguesa no reconhecimento de algum 

direito aos índios “gentis”, colonos portugueses promoviam o extermínio ou a escravização 

dos indígenas que resistiam ao seu domínio. Havia ainda a atuação da Igreja: os padres 

jesuítas realizavam a catequese de comunidades indígenas inteiras, buscando pacificá-los e 

conseguir mais adeptos ao cristianismo, desconsiderando suas culturas e tradições próprias. 

Séculos se passaram, o Brasil tornou-se uma república e o cenário de desrespeito aos 

direitos indígenas não mudou muito, como se poderá verificar ainda no primeiro capítulo do 

presente artigo, ao proceder com a análise da Lei de Terras de 1850.  

Sendo assim, uma legislação que garantisse os direitos desses povos e uma atuação 

firme do Estado fez-se essencial na busca de mudanças, por décadas. 

Ao longo do segundo capítulo do presente artigo científico, abordar-se-á a temática 

principal desse trabalho, procedendo com a análise da Constituição Federal de 1988 (CF/88) 

quanto à tutela que a mesma concedeu às populações indígenas, a qual reservou o seu 

Capítulo VIII para tratar dos direitos e garantias desses povos. 

Dessa forma, a atual Carta Magna permite dar voz a minorias brasileiras já tão 

negligenciadas pela própria sociedade e pelo Poder Público. Destaca-se, inclusive, o seu 

artigo 5º, o qual apresenta vários direitos e deveres intrínsecos ao cidadão brasileiro, direitos 

estes, com status de garantias fundamentais individuais, como liberdade, igualdade, vida, 

propriedade e segurança, os quais se estendem aos grupos indígenas. A defesa dessas 

garantias caberá à União, bem como de protegê-las e assegurá-las, inclusive, aos povos 

indígenas.  

No último capítulo do presente trabalho abordar-se-á a Proposta de Emenda 

Constitucional 215, a qual propõe, entre outras medidas, transferir a função de homologação 

da demarcação das terras indígenas do Poder Executivo para o Congresso Nacional, o que 

traria uma série de consequências para esse processo, as quais poderiam, inclusive, atingir 

diretamente o direito originário dos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas por eles. 

Por fim, para alcançar o objetivo científico proposto, a metodologia a ser utilizada 

basear-se-á em um estudo descritivo analítico, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, 

mediante explicações embasadas em trabalhos publicados sob a forma de livros, revistas, 
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publicações especializadas, imprensa escrita, artigos e dados oficiais publicados, que abordem 

direta ou indiretamente o tema em análise. 

O resultado esperado desse trabalho consiste em esclarecer os direitos e garantias dos 

povos indígenas brasileiros sob a égide da Constituição Federal de 1988, em seu Capítulo 

VIII, sem deixar de demonstrar alguns dos desrespeitos que esses povos sofreram ao longo de 

sua história, amparados, inclusive, legislativamente, como foi o caso da Lei de Terras de 

1850. 

Buscar-se-á entender a realidade indígena de luta pelo reconhecimento de seus direitos 

e contra a violência que sofreram – e ainda sofrem – de colonos, latifundiários, posseiros e, 

até mesmo, do Estado. 

 

2 MARCOS LEGISLATIVOS INICIAIS PARA O DIREITO INDÍGENA NA 

HISTÓRIA DO BRASIL  

 

 O reconhecimento do direito originário dos indígenas sobre a terra que ocupam 

remete ao período do Brasil Colonial, em que este não passava de uma colônia portuguesa na 

América “recém-descoberta”. Acerca desse direito, destaca-se a ligação intrínseca existente 

entre os povos nativos brasileiros à época da chegada dos portugueses com o meio ambiente, 

retirando da terra, dos rios, da fauna e da flora seu sustento, suas crenças e suas tradições.  

Fato este que posteriormente seria reconhecido como o instituto do “indigenato”. 

 Esse vínculo entre as comunidades indígenas e a terra que habitavam foi percebido 

pelos europeus que vinham ao Brasil, os quais passaram a ficar receosos com isso, pois 

poderia ser um obstáculo ao processo de domínio e expansão territorial que a Coroa 

Portuguesa buscava implementar no Brasil.  

 Dessa forma, os índios passaram a serem vistos pelos colonizadores como uma 

ameaça aos seus objetivos políticos e econômicos na Colônia. Portanto, passaram a apoiar as 

missões jesuítas ao Brasil. Estas tinham a função de realizarem a catequização do índio e, 

assim, fazer com que os indígenas aceitassem a dominação portuguesa sobre os seus 

territórios ou ainda se disponibilizassem a serem utilizados como mão de obra barata pelos 

colonos que aqui se instalavam. Em contrapartida, a Igreja Católica, a qual perdera força e 

influência com as reformas protestantes, também seria beneficiada diretamente com a 

catequização desses povos, pois teria mais adeptos e influência. 



106 

 Já os indígenas que se rebelavam contra o domínio português eram vistos como 

“inimigos” da coroa, conhecidos como “bravios”, aos quais a Coroa Portuguesa autorizava o 

seu massacre ou sua escravização, por meio das “guerras justas” 
1
. 

 Em meio ao contexto de disputas territoriais, à atuação da igreja Católica junto aos 

povos indígenas amigos/aldeados, e às guerras justas, a Metrópole apresentou o primeiro 

marco na legislação régia acerca da delimitação das terras indígenas: o Alvará Régio de 1º de 

abril de 1680. Foi o primeiro diploma legal que reconheceu instituto do indigenato no Brasil, 

ou seja, legitimou o direito da ocupação indígena sobre suas terras: 

 
[...] E para que os ditos Gentios, que assim decerem, e os mais, que há de presente, 

melhor se conservem nas Aldeias: hey por bem que senhores de suas fazendas, como 

o são no Sertão, sem lhe poderem ser tomadas, nem sobre ellas se lhe fazer moléstia. 

E o Governador com parecer dos ditos Religiosos assinará aos que descerem do 

Sertão, lugares convenientes para neles lavrarem, e cultivarem, e não poderão ser 

mudados dos ditos lugares contra sua vontade, nem serão obrigados a pagar foro, ou 

tributo algum das ditas terras, que ainda estejão dados em Sesmarias e pessoas 

particulares, porque na concessão destas se reserva sempre o prejuízo de terceiro, e 

muito mais se entende, e quero que se entenda ser reservado o prejuízo, e direito os 

Índios, primários e naturais senhores delas. 

  

 Esse direito originário
2
 sobre as terras habitadas por indígenas era destinado apenas 

aos ditos índios “gentis”, aqueles que não colocavam resistência à dominação portuguesa nem 

à catequização. Na realidade, tratou-se de uma tentativa de diminuir os conflitos com esses 

povos e ganhar seu apoio ao processo de colonização do Brasil. 

 Em meio ao fim do tráfico negreiro e a valorização das terras para cultivo de 

produtos agrícolas, como o café, surgiu outro marco legislativo importante quanto aos direitos 

indígenas: a Lei de Terras de 1850 (Lei 601), a qual gerou sérias consequências ao direito 

originário dessas comunidades com relação às terras que ocupavam ou que deveriam vir a 

possuir.  

 Primeiramente, a Lei de Terras impossibilitou o sistema de posse e doação de terras, 

pois determinou que apenas era possível a aquisição das mesmas através da sua compra, 

incluindo as “terras devolutas”, que apenas poderiam ser adquiridas por meio da compra junto 

ao governo. Ressalta-se que muitas comunidades indígenas existiam espalhadas por terras, 

onde possuíam apenas a posse ou o domínio do lugar, assim, estes não eram considerados 

                                                 
1
 Oriunda do direito de guerra medieval, as “guerras justas” vem das guerras autorizadas pela Igreja Católica e a 

Coroa Portuguesa para combater os pagãos. 
2
 Tal direito – congênito e originário – dos indígenas sobre suas terras, independente de titulação ou 

reconhecimento formal, consagrado ainda no início do processo de colonização, foi mantido no sistema legal 

brasileiro, por meio da Lei de Terras de 1850 (Lei 601 de 1850), do Decreto 1318, de 30 de janeiro de 1854 (que 

regulamentou a Lei de Terras), da Lei nº 6.001/73, das Constituições de 1934, 1937 e 1946 e da Emenda de 

1969. Fonte: FUNAI. 
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legitimados para a propriedade da terra e essas poderiam ser adquiridas por grandes 

fazendeiros, inclusive, o que ocasionava a expulsão forçada de comunidades indígenas 

inteiras que possuíam o direito originário sobre aquele território. 

 Com isso, o governo pretendia arrecadar mais dinheiro com a comercialização das 

terras, já que tinha sofrido uma grande perda econômica com o fim do tráfico negreiro.  

 O resultado dessa Lei foi o aumento da concentração de terras sob o domínio dos 

grandes latifundiários, pois apenas eles que possuíam dinheiro suficiente para pagar ao 

governo pelos grandes lotes de terras, além de deterem grande influência e prestígio junto aos 

políticos brasileiros, o que colaborava no processo de aquisição.  

 Dessa forma, pode-se perceber que a Lei 601 colaborou para a posse de terra nas 

mãos de poucas pessoas. Os mais humildes não tinham como ter acesso às terras, pois não 

tinham quantia suficiente para comprá-las. Já com relação aos povos indígenas, estes foram 

impedidos de permanecer nas terras que tinham “apenas” a posse, muitos sendo mortos 

violentamente nesse processo de aquisição pelos latifundiários, outros morreram de doenças 

transmitidas pelo contato com a sociedade, dizimando populações inteiras. 

 Após as referidas leis, outras vieram, o direito originário dos povos indígenas passou 

as ser mencionado nas constituições seguintes; órgãos e fundações foram criados na defesa 

desses povos; movimentos organizaram-se na luta por garantias constitucionais aos indígenas; 

porém, apenas com Constituição Federal de 1988 que essa minoria ganhou o destaque 

merecido e a tutela digna de seus direitos e garantias constitucionalmente. 

 

3 OS AVANÇOS DOS DIREITOS INDÍGENAS À LUZ DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 

Constituição Federal de 1988, promulgada em 05 de outubro de 1988, representou um 

significativo progresso no processo democrático brasileiro, consagrando, em alguns de seus 

artigos, a temática indígena. A CF/88 inovou em seu conteúdo e soube amparar legalmente as 

minorias existentes no País, ganhando o título de “Constituição Cidadã” por reconhecer e 

assegurar direitos antes não tutelados constitucionalmente. Dessa forma, a CF/88 permitiu que 

o Brasil se enquadrasse como um Estado Democrático de Direito. 

A legislação constitucional atual rompe com a ideia de “assimilacionismo”, a qual 

defende que os costumes, a cultura e os conhecimentos científicos da sociedade nacional 

devem ser ensinados aos índios, para integrá-los nesse meio social, ideia essa bastante 
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defendida nas décadas anteriores, com amparo em ideais positivistas. É possível perceber esse 

rompimento de ideias na CF/88, quando esta garante a autodeterminação dos povos, em seu 

artigo 4º
3
. Com isso, assegura-se às populações indígenas o reconhecimento de sua 

diversidade cultural, social e política. 

No entanto, o grande destaque legislativo presente na Carta Magna quanto ao 

reconhecimento dos direitos indígenas apresenta-se nos seus artigos 231 e 232.  

O artigo 231 da Constituição traz o conceito normativo-jurídico de Terra Indígena e 

ainda reconhece a cultura, as tradições, as crenças e a organização social dos indígenas, algo 

inédito nas constituições brasileiras. No seu caput, pode-se verificar isso, o qual afirma 

expressamente: São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

Com o disposto no caput, é reconhecido o povo indígena na sua íntegra, com sua 

cultura própria, suas crenças e tradições singulares, bem como com sua estrutura 

organizacional ímpar, pelo Estado Brasileiro. Além disso, ainda reafirma os direitos 

originários dos indígenas sobre a terra que ocupam e à qual estão intrinsecamente ligados, 

pois é de onde retiram a sua sobrevivência humana e cultural, motivos estes de séculos de luta 

dessas comunidades. 

Ainda se destaca a responsabilidade da União em realizar o processo de demarcação 

das terras tradicionalmente ocupadas, na parte final do caput do referido artigo, cabendo à 

mesma garantir o respeito aos bens naturais existentes nas terras indígenas. Grande 

responsabilidade essa adotada pela União e que, devido a interesses particulares de pessoas 

influentes, à falta de recursos humanos e financeiros, bem como às grandes extensões das 

reservas indígenas, acaba por ser mal executada, deixando os bens constitucionalmente 

garantidos aos índios desprotegidos ou fragilizados. 

No primeiro e segundo parágrafos do art. 231, pode-se observar, de forma clara e 

objetiva, a definição atribuída às terras que são objetos dos direitos originários dos indígenas e 

o que a elas incorporam; por fim, ainda declara, expressamente, o direito dos índios à posse 

permanente dessas terras:  

 

§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 

à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a 

                                                 
3
 Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 

[...] III - autodeterminação dos povos. 
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sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições; § 2º - As 

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, 

cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 

existentes. 

 

Pode parecer singela a definição desses conceitos e descrições, no entanto, tais fatos 

possibilitaram aos povos indígenas possuírem substrato legal na defesa de seus direitos e 

garantias, algo que é fruto de muitas lutas e reivindicações. 

 No parágrafo terceiro
4
 do artigo 231 da CF/88, inclui-se o direito de participação dos 

povos indígenas nas tomadas de decisões que possam atingi-los diretamente. Tal princípio foi 

influenciado pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), mais 

especificamente em seu artigo 6º, o qual defende que medidas legislativas e administrativas 

que venham a afetar as comunidades indígenas, devem ser a eles consultadas, de forma prévia 

e livre, tendo em vista que eles são os principais interessados e os atingidos por essas 

medidas: 

 

1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão: a) 

consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, 

particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam 

previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los 

diretamente; 

b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar 

livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em 

todos os níveis, na adoção de decisões em instituições efetivas ou organismos 

administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que 

lhes sejam concernentes; c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das 

instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos 

necessários para esse fim. 

2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com 

boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um 

acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas. 

 

Outro grande avanço legislativo para as garantias das populações indígenas, presente 

no parágrafo quarto do artigo 231 da Carta Magna, foi tornar inalienável e indisponível as 

terras tradicionalmente habitadas, além de tornar imprescritíveis os direitos a elas 

resguardados. Isso garante uma maior segurança jurídica aos detentores dessas terras, 

resguardando o direito deles poderem buscar a guarda do ordenamento jurídico brasileiro na 

defesa de seus territórios: § 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e 

indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. É um importante instrumento de 

                                                 
4
 § 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das 

riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas 

as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. [grifo 

nosso]. 
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combate ao domínio irregular das terras indígenas por posseiros e latifundiários, bem como 

sua violação e a de seus bens por aqueles interessados nas riquezas naturais existentes nessas 

localidades. 

Ponto que também merece destaque está disposto no parágrafo quinto do mencionado 

artigo, pois trata sobre as condições para a retirada dos indígenas de suas terras, ratificando a 

garantia de regresso desses povos às mesmas, assim que findado o perigo iminente. Revela-se 

mais uma forma de buscar firmar a posse dessas localidades aos índios: 

 

§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum 

do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua 

população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso 

Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o 

risco. 

 

 O último parágrafo do artigo 231 vem consolidar a tentativa do Estado em preservar, 

conservar e zelar pelos direitos originários das comunidades indígenas tratados ao longo de 

todo o dispositivo aqui analisado, respaldando, inclusive, suas atitudes no Princípio da Boa-fé 

e fazendo uso dos instrumentos disponíveis no ordenamento jurídico do País para fazer 

cumprir o que é garantido no texto constitucional a essas minorias: 

 

§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por 

objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a 

exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, 

ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei 

complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações 

contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação 

de boa-fé. 

 

Seguindo na análise dos artigos presentes no Capítulo VIII da Constituição Federal de 

1988, depara-se com o dispositivo 232, o qual concedeu aos indígenas o direito de ser parte 

em um processo e de poder atuar processualmente no mesmo, de forma legítima, conforme se 

pode verificar: os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em 

todos os atos do processo. 

Esse foi um ganho fundamental para o reconhecimento das causas dessa minoria, 

tendo em vista que garantiu ao índio capacidade plena para ingressar em juízo e requerer a 

tutela de seus direitos, sem depender de terceiros para pleitear a tutela jurisdicional do Estado 

na busca e defesa de suas garantias. Isso permitiu que as comunidades indígenas possuíssem 

maior autonomia no exercício como cidadãos brasileiros.  
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Destaca-se que o apresentado nesse artigo foi de encontro com o disposto em 

legislações anteriores, que chegaram, inclusive, a considerar os índios absolutamente 

incapazes e, com a evolução legislativa, passaram a enquadrá-los ainda como sujeitos 

relativamente capazes de direitos, precisando de assistentes constituídos para poderem 

ingressar em juízo. 

O artigo ainda incumbe ao Ministério Público, instituição que busca atuar na defesa 

dos interesses da sociedade, o exercício de prestar amparo judicial, fiscalizando o respeito aos 

interesses do povo brasileiro, das minorias, bem como das comunidades indígenas. Essa 

instituição deve intervir nos processos que envolvem a causa indígena, atuando com zelo e 

presteza nessas demandas judiciais. 

O capítulo constitucional aqui tratado foi fruto de anos de luta da causa indígena na 

busca do reconhecimento de seus direitos como indivíduos e cidadãos brasileiros. 

 

4 PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 215 (PEC 215) 

 

A PEC 215 revela-se como um novo desafio para a sociedade e para as comunidades 

indígenas, pois propõe retirar do Poder Executivo a função de homologar a demarcação de 

terras indígenas, a qual é realizada, atualmente, com base em estudos feitos por equipes 

especializadas, seguindo um processo legal e minucioso presente no Decreto nº 1775/96.  

Com a aprovação dessa proposta, competirá ao Congresso Nacional a homologação da 

demarcação das terras indígenas. Ressalta-se que uma grande quantidade de políticos 

presentes no Congresso estão diretamente envolvidos em questões latifundiárias, as quais 

abrangem processos de demarcações, o que pode comprometer sua atuação política imparcial. 

 A proposta ainda dispõe acerca das indenizações aos que detém o domínio da terra 

que virá a ser objeto de demarcação, garantindo-a de forma abrangente, ou seja, inclui a terra 

antes ocupada na quantia a ser paga na indenização, fato este que vai de encontro com o que é 

praticado atualmente e mostra-se expressamente disposto no §6º, do artigo 231, da CF/88, em 

que o Estado paga apenas pelas benfeitorias realizadas na posse de boa-fé. 

 Outra disposição legislativa da PEC 215 trata acerca da definição de uma espécie de 

“marco temporal legitimador de direitos”, o qual seria a data de promulgação da atual Carta 

Magna (5 de outubro de 1988). A partir desse marco, seria considerada terras 

tradicionalmente ocupadas pelos indígenas aquelas já sobre sua posse à época da 
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promulgação. Assim, os indígenas apenas teriam seu direito originário reconhecido sobre 

aquelas terras já ocupadas à data de 5 de outubro de 1988. 

 A forte crítica à definição desse marco temporal pauta-se no fato de que nessa 

condição não estão sendo considerados os índios que foram expulsos de suas terras em razão 

de conflitos ou mesmo de medidas governamentais da época do Estado Novo ou da Ditadura 

Militar (período difícil para o reconhecimento dos diretos indígenas às suas terras), nem os 

que sofreram a diminuição de seu território, de forma drástica, em decorrência da expansão da 

fronteira agropecuária, da ação de madeireiras, garimpeiros ou posseiros. 

 É uma medida que acarretará grandes impactos nos direitos indígenas sobre as terras 

tradicionalmente ocupadas e que possui o apoio de congressistas com interesses particulares 

nas questões latifundiárias que circundam essa Proposta. Dessa forma, líderes de comunidades 

indígenas observam e analisam a PEC 215 com apreensão e receio, acompanhando 

atentamente os rumos que essa medida legislativa, caso aprovada, proporcionará ao futuro de 

seus povos e à luta pelos seus direitos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo desse trabalho científico, evidenciou-se a forte relação dos índios com sua 

terra, de onde retiram a base de sua vida, história e cultura. Desde da colonização, esses povos 

amargaram ver seus direitos e tradições violados, populações inteiras massacradas por aqueles 

que se diziam “civilizados”.  

 A Constituição Federal, de fato, tutelou direitos antes não incluídos nas legislações 

pátrias, porém, para isso, os índios tiveram que enfrentar preconceitos e ideologias 

retrógradas, movimentando-se constantemente na esperança de ter, finalmente, seus direitos 

respeitados, inclusive, legitimados perante o ordenamento jurídico brasileiro. 

 Infelizmente, o que se percebe, ao vislumbrar a trajetória desses povos ao longo da 

História Brasileira recente, é ainda a violação ao que está expressamente garantido no texto 

constitucional e nos demais diplomas infraconstitucionais. Os interesses dos mais afortunados 

ainda regem muitas das relações institucionais no Brasil, o que prejudica a defesa dos 

objetivos das minores existentes no País, fato este que se pode constatar em alguns 

dispositivos da PEC 215. 

 As comunidades indígenas ainda irão enfrentar muitos desafios para se fazerem ser 

ouvidos, porém contam com apoio de lideranças políticas e governamentais, além de grupos 
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engajados da sociedade civil que buscarão atuar juntos na concretização, dia após dia, dos 

objetivos dessa minoria.   
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RESUMO  

O presente trabalho busca analisar o instituto do Habeas Corpus, em especial os casos de 

coação ilegal que são causa de impetração do remédio constitucional. Para tal, realizou-se 

uma breve introdução sobre o que seria o Habeas Corpus e qual a sua natureza jurídica, 

seguida de um estudo sob a luz da doutrina e da Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça sobre cada um dos incisos do art. 648, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, 

utilizando-se de fontes bibliográficas, principalmente leis, livros e julgados sobre a temática, 

buscou-se entender a dinâmica de utilização do Habeas Corpus e como a Tribunal da 

Cidadania tem se posicionado frente aos casos de constrição ilegal. 

 

Palavras-Chave: Habeas Corpus, STJ, Direito, Remédio Constitucional, Constrição Ilegal. 

 

ABSTRACT 

The present work seeks to analyze the Habeas Corpus institute, especially the cases of illegal 

coercion that are the cause of impetration of the action. To this end, a brief introduction was 

made on what Habeas Corpus would be and what its legal nature is, followed by a study in 

light of the doctrine and jurisprudence of the Superior Court of Justice on each of the clauses 

of art. 648 of the Code of Criminal Procedure. In this sense, using bibliographical sources, 

mainly Laws, books and Judgments about the subject, we sought to understand the dynamics 

of Habeas Corpus use and how the Citizenship Court has positioned itself against cases of 

illegal constriction. 

 

Keywords: Habeas Corpus, STJ, Law, Constitutional Remedy, Illegal Constriction. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o Habeas Corpus (HC) surgiu na Inglaterra, como uma imposição ao 

rei João Sem Terra, por meio da Magna Carta de 1215. Desde então, o instituto foi utilizado 

na petittion of rights, de 1628, e no Habeas Corpus Act, de 1679, até chegar ao Brasil, por 

meio do Código de Processo Criminal do Império, de 1832 (PACELLI; 2017; ebook). 
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O Habeas Corpus, portanto, tornou-se constante no ordenamento jurídico brasileiro, 

presente também no Código de Processo Penal Brasileiro, de 1941 (PACELLI; 2017; ebook).  

Atualmente previsto no art. 5º, LXVIII da Constituição, o Habeas Corpus é o remédio 

constitucional cabível sempre que alguém esteja sofrendo ou esteja na iminência de sofrer 

constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção.  

Amplamente utilizado nas ações penais, é considerado uma ação autônoma de 

impugnação no Direito Processual Penal e visa a prevenir e remediar restrições de ilegais ou 

abusivas de liberdade de locomoção. Nesse sentido, o HC pode ser aplicado para impugnar 

qualquer ato judicial, administrativo e, até mesmo, ato de particulares (LIMA; 2017; p. 1757). 

No presente trabalho, busca-se analisar (i) em que situações são cabíveis as ações de 

Habeas Corpus e (ii) como a jurisprudência nacional tem se posicionado em casos práticos de 

coações ilegais. 

 

2 O HABEAS CORPUS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Comumente impetrado em causas penais, quando o agente se encontra preso ou na 

iminência de ser preso, o Habeas Corpus deve ter sempre como fundamento um dos 

argumentos descritos nos incisos do art. 648 do CPP, in litteris: 

 

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:  

I - quando não houver justa causa;  

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;  

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; 

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;  

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a 

autoriza;  

VI - quando o processo for manifestamente nulo;  

VII - quando extinta a punibilidade. 

 

Ressalte-se, ademais, que por o Habeas Corpus demandar prova pré-constituída, o 

impetrante deve anexar aos autos todos os documentos (atualizados) que comprovem a 

situação alegada e seus argumentos, sob risco de a ordem não ser conhecida por ausência de 

informações (TÁVORA, ALENCAR; 2017; pág. 1580). 

Vejamos, portanto cada uma das hipóteses. 

 

2.1 Ausência de Justa Causa  
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A justa causa, a rigor, compreende todos os demais incisos descritos no código, uma 

vez que a “coação ilegal” é exatamente aquela que ocorre sem causa legítima. Nesse sentido, 

entende-se que esse argumento teria caráter subsidiário: sempre que a constrição for ilegal e 

não houver enquadramento das demais hipóteses, deve-se recorrer à tese de “ausência de justa 

causa” (NUCCI, 2014, ebook). 

Feita estas pontuações, temos que a justa causa seria a ausência dos elementos que 

possibilitam o início e o prosseguimento da ação penal, conforme explicam Nestor Távora e 

Rosmar Alencar (2017, pág. 92): 

 

A justa causa é a necessidade do lastro mínimo de prova para o exercício da ação, é 

dizer, indícios de autoria e da materialidade, normalmente coligidos do inquérito 

policial ou dos demais procedimentos apuratórios preliminares. Neste viés, a 

fragilidade probatória pode ser de tal ordem gritante, que o início do processo em si 

mesmo representaria ilegalidade manifesta, por não existirem elementos mínimos 

revelando que a infração existiu ou que o denunciado concorreu para o delito. 

 

Nesse sentido, uma vez que o processo não possua causa justa e o Juízo originário 

aceitar o início e prosseguimento do processo, deve-se impetrar o Habeas Corpus, 

objetivando o trancamento da ação. 

Vejamos alguns julgados do STJ sobre o tema: 

 

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME 

CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. TRANCAMENTO DA AÇÃO 

PENAL. 2. ART. 7º, IX, LEI N. 8.137/1990. IMPROPRIEDADE DO ALIMENTO. 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 3. RECURSO PROVIDO PARA TRANCAR A 

AÇÃO PENAL. 1. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus 

somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a 

inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da 

punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do 

delito. [...] 3. Recurso em habeas corpus provido, para trancar a Ação Penal n. 

0000393-63.2016.8.12.0030. (STJ - RHC 86.698/MS, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 

16/08/2017) 

 

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANCAMENTO. PREÇO PAGO ANTES DA 

PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A 

PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal 

por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada 

quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de 

causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova 

sobre a materialidade do delito, o que se infere na hipótese dos autos. [...] 5. Recurso 

provido para determinar o trancamento da Ação Penal n. 0001395-

52.2013.8.12.0037, em curso na Vara Única da Comarca de Itaporã/MS. (STJ - RHC 

73.520/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 

03/08/2017, DJe 14/08/2017) 

 



118 

2.2 Excesso de Prazo 

 

O excesso de prazo ocorre exatamente quando se ultrapassa o lapso temporal assinado 

sem a realização de determinado ato processual, tornando a constrição da liberdade em coação 

ilegal e impondo a soltura do preso (LIMA, 2017, p. 1781). 

No caso das prisões temporárias, ao final do prazo estabelecido, o acusado deve ser 

posto em liberdade. Caso isso não aconteça, o advogado precisa entrar com a petição junto ao 

juízo competente solicitando a expedição do alvará de soltura. Caso seja negado, deve-se 

impetrar o Habeas Corpus com a tese de excesso de prazo (NUCCI, 2014, ebook).  

Na hipótese da prisão preventiva, por outro lado, os tribunais têm estabelecido 

algumas balizas, as quais flexibilizaram o prazo para o encerramento da instrução processual 

e, consequentemente, o tempo em que o réu pode permanecer preso preventivamente. 

 

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO 

CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. 

ORDEM CONCEDIDA. [...] 2. É cediço que os prazos processuais previstos na 

legislação pátria devem ser computados de maneira global, e o reconhecimento do 

excesso deve-se pautar sempre pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade 

(art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso em sua particularidade. 3. Na 

hipótese, o paciente está cautelarmente segregado há mais de 3 anos e 2 meses, sem 

que tenha sido encerrada a instrução processual, visto que o feito ainda aguarda o 

retorno de cartas precatórias enviadas para a realização do interrogatório dos réus, de 

maneira que a prisão preventiva poderá alongar-se por período ainda maior que o já 

verificado no caso. 4. Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de 

responder à ação penal em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, 

ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, caso ocorram 

fatos novos que demonstrem sua necessidade. (STJ - HC 307.652/SE, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 

02/02/2017)  

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. 

LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA EM RAZÃO DA 

PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. MODUS OPERANDI (ASSALTO A 

SUPERMERCADO COM PERSEGUIÇÃO E TROCA DE TIROS COM 

POLICIAIS). EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA 

DENÚNCIA. MERA IRREGULARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

NÃO EVIDENCIADO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Impõe-se o prazo de cinco dias para 

oferecimento da denúncia, nas hipóteses de réu preso, a fim de evitar a restrição 

prolongada à liberdade sem acusação formada, contudo, tal lapso configura prazo 

impróprio. Assim, eventual atraso de 3 dias para o oferecimento da denúncia não 

gera a ilegalidade da prisão cautelar do recorrente. 2. Ademais, a verificação do 

alegado excesso de prazo deve ser feita de forma global, ou seja, como um todo 

diante do prazo previsto para a conclusão da instrução criminal e não em relação a 

cada ato procedimental. Outrossim, oferecida a denúncia, fica superado o suposto 

constrangimento ilegal por excesso de prazo para o seu oferecimento. Precedentes. 

3. A prisão cautelar deve ser mantida para resguardar a ordem pública, tendo em 

vista a periculosidade do recorrente, demonstrada pelo modus operandi da conduta 
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(roubo a supermercado com perseguição e troca de tiros com os Policiais). 4. 

Recurso desprovido, em conformidade com o parecer ministerial. (STJ - RHC 

28.614/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, 

julgado em 21/10/2010, DJe 16/11/2010) 

 

Vejamos ainda alguns enunciados sumulados sobre o excesso de prazo: 

 

Súmula nº. 21, STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do 

constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” 

 

Súmula n. 52, STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de 

constrangimento por excesso de prazo". 

 

Súmula 64 STJ: “Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na 

instrução, provocado pela defesa.” 

 

2.3 Incompetência do Órgão que Decretou a Prisão 

 

Aplica-se apenas nos casos das prisões temporárias e preventivas decretadas no curso 

do inquérito policial. Caso seja incompetente aquele que ordenou a prisão no curso do 

processo, ele será incompetente para conduzir o processo também, recaindo na hipótese VI, 

sendo o processo nulo (LIMA; 2017; p. 1782). 

É preciso pontuar ainda que o STJ pacificou o entendimento de que, caso o juiz que 

decretou a prisão seja declarado incompetente, os autos devem seguir para o Juízo competente 

para que este ratifique ou não o decreto prisional: 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO 

TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, HOMICÍDIO TRIPLAMENTE 

QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES, ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE 

ADOLESCENTE E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. 

JUÍZO POSTERIORMENTE DECLARADO INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO 

PELO JUÍZO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 

SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE 

PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVA 

DECISÃO QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. 

IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA. 

FUNÇÃO DE LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA DO PRIMEIRO GRUPO 

CATARINENSE - PGC. RESPONSÁVEL PELA DISSEMINAÇÃO E 

FORNECIMENTO DE ENTORPECENTES NA CIDADE. MANDANTE DA 

EXECUÇÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM 

PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 

INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AUSÊNCIA DE 

FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2. A 

jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que, nos termos do 

disposto no art. 567 do Código de Processo Penal - CPP, o reconhecimento da 

incompetência relativa do juízo, como se verificou no caso dos autos, não conduz 

automaticamente à nulidade dos atos praticados, devendo o feito ser remetido ao 

Juízo competente, que poderá ratificar esses atos, ainda que de forma implícita. [...] 
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Habeas corpus não conhecido. (STJ -HC 368.767/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN 

PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)  

 

2.4 Fim do Motivo que Autorizou a Coação 

 

Essa hipótese pressupõe que o agente já está preso por alguma razão e, posteriormente, 

tal razão deixou de existir, tornando ilegal a coação. Nas palavras de Renato Brasileiro Lima 

(2017; p. 1783): 

 

Significa dizer que as medidas cautelares, notadamente aquelas que repercutem na 

liberdade pessoal do agente, tem a sua duração condicionada à existência temporal 

de sua fundamentação. Em outros termos: a medida cautelar submete-se à cláusula 

da imprevisão, devendo ser revogada quando não mais presentes os motivos que a 

ensejou, bem como renovada quando sobrevierem razões que justifiquem sua 

adoção.  

Logo, considerando que a natureza cautelar de tais medidas exige que a mesma só 

seja mantida se presentes seus pressupostos, caso o motivo que autorizou sua 

decretação desapareça, deverá o próprio juiz que a decretou revogá-la, nos termos do 

art. 282, § 5°, c/c art. 316 do CPP. Essa modificação do status quo que motivou a 

decretação da prisão preventiva pode ser relativa a qualquer um de seus elementos, 

seja no tocante ao fumus comissi delicti, seja quanto ao periculum libertatis. 

 

Citemos, por exemplo, que foi decretada a prisão do acusado para proteger as 

testemunhas, não influenciando seus depoimentos. Nesse caso, após a colheita dos 

depoimentos, não haverá mais motivo idôneo a justificar a segregação cautelar. 

Outra hipótese seria quando, na prisão definitiva, encerra-se o cumprimento da pena, 

não havendo mais qualquer razão para que o acusado continue privado de sua liberdade. 

Nesse caso, deve ser reconhecida a extinção da pena pelo juiz da execução. 

 

2.5 Não for Alguém Admitido a Prestar Fiança  

 

De acordo com o art. 5º, LXVI, da CRFB/88: “ninguém será levado à prisão ou nela 

mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. Logo, caso alguém 

seja preso por crime afiançável e seja-lhe negado o direito de pagar a fiança para ter sua 

liberdade, será caso de Habeas Corpus (PACELLI; 2017; ebook). 

Igualmente, também caberá tal remédio constitucional na situação em que o valor 

arbitrado como fiança excede injustificadamente as condições financeiras do acusado. Sobre 

isso, colha-se um julgado do STJ: 
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PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO 

A RECURSO PRÓPRIO. ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE 

LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA DE 50 SALÁRIOS 

MÍNIMOS, POSTERIORMENTE REDUZIDA PARA 30 SALÁRIOS MÍNIMOS. 

VALOR DESARRAZOADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS 

ACERCA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO 

DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA 

ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 

OFÍCIO. [...] 2. O valor da fiança - 30 salários mínimos - foi fixado nas instâncias 

ordinárias tendo como base a natureza da infração e a presunção de capacidade 

financeira do paciente decorrente do valor da carga apreendida (cerca de 800 caixas 

de cigarro). Contudo, mostra-se desproporcional a fixação do valor da fiança em 

patamar tão elevado sem se atentar para a real capacidade econômica do paciente. 

[...]  5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, confirmando-se a 

liminar anteriormente deferida, para reduzir o valor da fiança arbitrada ao paciente 

para o mínimo legal, ou seja, 10 salários mínimos, mantidas as demais medidas 

cautelares impostas pelo Juízo de primeiro grau, e sem prejuízo da aplicação de 

outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo 

processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do Código de Processo 

Penal. (STJ - HC 356.612/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 

TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017) 

 

2.6 Processo Nulo 

 

O processo maculado de nulidade é inapto a conduzir uma solução juridicamente 

amparada, portanto gera constrangimento ilegal. É imperioso destacar que a nulidade 

necessita afetar o ato judicial prisional ou o prosseguimento do processo após a sua sanção, 

caso contrário poderá não ser cabível o HC (PACELLI; 2017; ebook). 

Colacione-se, dessa forma, o art. 564 do CPP, o qual apresenta as causas de nulidade 

do processo penal: 

 

Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: 

I - por incompetência, suspeição ou suborno do juiz; 

II - por ilegitimidade de parte; 

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: 

a) a denúncia ou a queixa e a representação e, nos processos de contravenções 

penais, a portaria ou o auto de prisão em flagrante; b) o exame do corpo de delito 

nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no Art. 167; c) a nomeação 

de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 

21 anos; d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele 

intentada e nos da intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação 

pública; e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando 

presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa; f) a sentença de pronúncia, o 

libelo e a entrega da respectiva cópia, com o rol de testemunhas, nos processos 

perante o Tribunal do Júri; g) a intimação do réu para a sessão de julgamento, pelo 

Tribunal do Júri, quando a lei não permitir o julgamento à revelia; h) a intimação das 

testemunhas arroladas no libelo e na contrariedade, nos termos estabelecidos pela 

lei; i) a presença pelo menos de 15 jurados para a constituição do júri; j) o sorteio 

dos jurados do conselho de sentença em número legal e sua incomunicabilidade; k) 

os quesitos e as respectivas respostas; l) a acusação e a defesa, na sessão de 
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julgamento; m) a sentença; n) o recurso de oficio, nos casos em que a lei o tenha 

estabelecido; o) a intimação, nas condições estabelecidas pela lei, para ciência de 

sentenças e despachos de que caiba recurso; p) no Supremo Tribunal Federal e nos 

Tribunais de Apelação, o quorum legal para o julgamento;  

IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. 

Parágrafo único. Ocorrerá ainda a nulidade, por deficiência dos quesitos ou das suas 

respostas, e contradição entre estas. 

 

Nesse sentido, caso ocorra alguma dessas hipóteses, o processo será nulo e qualquer 

restrição ao acusado será ilegal. 

 

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 

INADEQUAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. 

DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/1995. NECESSIDADE DE PRÉVIA 

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTO 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Segundo entendimento desta Corte 

Superior, havendo a procedência parcial da acusação ou a desclassificação do delito 

para outro que se amolde aos requisitos determinados pelos arts. 76 e 89 e da Lei n. 

9.099/1995, os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público para que se 

manifeste sobre a possibilidade de suspensão condicional do processo ou da 

transação penal. Inteligência da Súmula 337/STJ. 3. Operada a desclassificação em 

segundo grau, é nulo o acórdão condenatório proferido sem conferir ao órgão 

ministerial a oportunidade de se manifestar acerca da possibilidade de oferecimento 

da suspensão condicional do processo ao paciente. Precedentes. 4. Habeas Corpus 

não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, mantida a desclassificação, anular 

o acórdão condenatório, a fim de que sejam os autos remetidos ao Ministério 

Público para análise da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do 

processo. (STJ - HC 382.372/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 

TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017) 

 

2.7 Punibilidade Extinta 

 

Em algumas situações da persecução penal, o Estado perde o direito de punir o agente, 

tornando incabível a manutenção da custódia. O art. 107 do Código Penal traz algumas das 

hipóteses de extinção da punibilidade, entretanto, é importante frisar que não se trate de um 

rol taxativo, havendo outros casos descritos na legislação penal extravagante. 

 

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:  

I - pela morte do agente;  

II - pela anistia, graça ou indulto;  

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;  

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;  

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação 

privada;  

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;  

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. 
 



123 

Destaque-se que quando a punibilidade é declarada extinta, em regra, não há 

possibilidade de ocorrer o constrangimento ilegal, já que existiu alguma das causas de 

extinção da punibilidade ou a pena foi cumprida (TÁVORA; 2017; p. 1583).  

Esse é, inclusive, o entendimento do STF em seu enunciado sumulado nº 695: “Não 

cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. Contudo ainda é possível 

ocorrer o constrangimento ilegal remediável pela via do Habeas Corpus se, por exemplo, o 

indivíduo permanecer preso mesmo após ter-se reconhecida a extinção de sua punibilidade. 

Nas palavras de Guilherme Nucci (2014; ebook) ao fazer tal ressalva quanto a súmula 695 do 

STF: 

 

Entretanto, é possível haver constrangimento ilegal, ainda que essa hipótese tenha 

ocorrido, como poderia acontecer com a anistia ou abolitio criminis, mantendo-se na 

folha de antecedentes o registro da condenação não excluída como seria de se 

esperar.  

Assim, poderia o interessado impetrar habeas corpus para o fim de apagar o registro 

constante na folha de antecedentes, que não deixa de ser um constrangimento ilegal. 

Pode-se ainda imaginar a impetração de habeas corpus para liberar pessoa que, 

embora com a punibilidade extinta, não tenha sido efetivamente solta pelo Estado, 

continuando no cárcere. Enfim, a simples extinção da pena privativa de liberdade 

não afasta completamente a possibilidade de interposição de habeas corpus. 

 

Vejamos alguns julgados sobre o tema: 

 

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO 

SIMPLES. PEDIDO DE APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. TESE PASSÍVEL DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO 

WRIT. BENS AVALIADOS NO TOTAL DE R$ 70, 70. VALOR INFERIOR A 

10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 

INEXPRESSIVA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RÉ PRIMÁRIA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. [...] 4. 

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o bem subtraído, avaliado em R$ 

70,70 (setenta reais e setenta centavos), é considerado ínfimo, por não alcançar 10% 

do salário mínimo vigente à época dos fatos. 5. Incidência do princípio da 

insignificância devido à inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e por não 

se identificar, no caso concreto, situação de especial reprovabilidade da conduta. 6. 

Recurso em habeas corpus provido para reconhecer a incidência do princípio da 

insignificância e trancar a ação penal em relação à recorrente. (STJ - RHC 

82.819/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 

27/06/2017, DJe 01/08/2017) 

 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO 

CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. 

VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. [...] 3. Tendo 

em conta que a pena imposta ao paciente foi de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de 

reclusão, tem-se que o prazo prescricional, no caso, é de 4 (quatro) anos, consoante 

o disposto no inciso V do artigo 109 do Código Penal. 4. No caso dos autos, 

transcorreram mais de 4 (quatro) anos desde o trânsito em julgado da sentença 

condenatória para o Ministério Público e o início do cumprimento da pena cominada 

ao réu. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar 

extinta a punibilidade do paciente com base na prescrição da pretensão executória, 
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observados os seus efeitos legais. (STJ - HC 387.638/SC, Rel. Ministro JORGE 

MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017) 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Originado há cerca de oitocentos anos, o Habeas Corpus é um dos mais importantes 

institutos de um Estado Democrático de Direito. Por garantir a liberdade de locomoção e 

impedir constrições autoritárias, o remédio constitucional é de suma importância no processo 

penal brasileiro. 

Presente no ordenamento jurídico desde 1831, ainda no Império, o HC está previsto 

tanto na Constituição de 1988 quanto no Código de Processo Penal de 1941. Nesse sentido, o 

legislador entendeu que haveria sete situações de flagrante ilegalidade onde o Habeas Corpus 

seria o instrumento viável para sanar a problemática: i) ausência de justa causa; ii) excesso de 

prazo; iii) incompetência do órgão que decretou a prisão; iv) fim do motivo que autorizou a 

coação; v) não for alguém admitido a prestar fiança; vi) processo nulo; vii) punibilidade 

extinta. 

Ao longo desse artigo, buscou-se analisar cada um dessas sete hipóteses, trazendo suas 

definições e explicações sobre suas peculiaridades. Para tal, apresentou-se tanto a abordagem 

doutrinária quanto jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, entendeu-se corretamente quais são os casos de coação ilegal 

remediáveis pelo HC, quais os argumentos possíveis de serem utilizações e como o STJ tem 

entendido os casos que chegam ao julgamento da Corte da Cidadania. 
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