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PREFÁCIO

O curso de Direito da Faculdade do Sul da Bahia — FASB — 
possui, em sua trajetória, a oferta à comunidade regional de um ensino 
jurídico de qualidade, capaz de garantir uma formação jurídica plural, 
a qual envolve: a dogmática, a doutrina, a técnica, a jurisprudência, 
mas também o humano. 

Ora, não menos importante para a qualidade é a continuidade 
e a efetividade do processo pedagógico delineado, fundamentado na 
articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Assim, a qualidade que 
se pretende no âmbito educacional perpassa por essa inter-relação: o 
Ensino que se perfaz para o conhecimento; que se inova na Pesquisa 
e Tecnologia, e se torna comunitário na Extensão, permitindo o 
desenvolvimento socioeconômico local/regional.

Nesse contexto, como uma iniciativa da Faculdade do Sul da 
Bahia — FASB —, por meio do Colegiado e docentes do Curso de Direito, 
se constitui a obra intitulada: “Leituras Jurídicas Interdisciplinares”, 
publicação que se propõe a divulgar os resultados de pesquisas 
realizadas e consolidar os estudos científicos, fortalecendo, desse 
modo, os conhecimentos jurídicos da comunidade acadêmica dessa 
instituição, comprometida em difundir o saber. 

O Ensino Jurídico, ofertado pela FASB, alinha-se com a 
proposta pedagógica Institucional, na perspectiva interdisciplinar, 
compreendida como uma categoria de ação sustentada pela dinâmica 
da “práxis” dos docentes, unida aos múltiplos olhares dos discentes, 
em ações que refletem a prática pedagógica aqui concebida no projeto 
do curso.

Parte-se da premissa de que o conhecimento se encontra em 
permanente mudança e desenvolvimento, bem como o saber jurídico 
não se constrói isoladamente, e sim em constantes diálogos com as 
Ciências Sociais Aplicadas. Destaca-se, nesta produção, as demandas 
do Direito na contemporaneidade, em que a pesquisa se apresenta 
como referencial para aprimorar as competências e habilidades 
necessárias à atuação do profissional jurídico. Afinal, entende-se a 



relevância de sua atuação — crítica e consciente — junto à sociedade 
pós-moderna, a qual se caracteriza pela diversidade, pela desigualdade 
social e pela constante necessidade da busca por justiça social. 

Assim, esta obra trata-se de uma coletânea de artigos produzidos 
pelo coletivo do Curso de Direito, no âmbito da docência. Ela expressa 
não apenas o conhecimento, mas os recortes das experiências 
vividas por todos que contribuíram com esta produção, refletindo as 
mais diversas concepções acerca das Ciências Sociais Aplicadas e da 
pesquisa.

Boa leitura!
Profa. Dra. Olga Suely Soares de Souza



APRESENTAÇÃO

Aristóteles, em sua “Ética a Nicômaco”1, nos indicou o caminho 
para as criações romperem o tempo e ganharem o espaço novo, quando 
desvendou o papel da natureza no desenvolvimento das virtudes; “(...) 
antes devemos dizer que a natureza nos dá a capacidade de recebê-las, 
e tal capacidade se aperfeiçoa no hábito” (2000, p. 40)

A História deixa as suas marcas e, como feridas delituosas, 
transformam-se em causas e cuidados jurídicos que, ora a lei 
amenizando a dor acalma os ânimos exaltados, ora fazendo sangrar 
ainda mais os ferimentos, ajuda a aprofundá-los pelos tentos das 
chibatas, da pólvora dos tiros e a frieza do tronco, fincado como 
estaca no coração da terra, faz ranger os dentes e verter a água do 
choro para regar a boca seca do filho torturado. Essa faca metafórica 
de dois gumes, utilizada durante séculos na justiça brasileira, cortou, 
de um lado, só a garganta dos justos. A crueldade jurídica impregnada, 
alimentadora dos maus tratos, autorizados, muito raramente voltou-
se contra os senhores, mas sustentou a escravização dos índios, o 
tráfico dos navios negreiros pelas águas ainda limpas dos Oceanos, e 
fez do “ventre livre” e da “Lei Áurea” a passagem de um tempo sem 
liberdade para um tempo de exclusão. Apesar de tudo o que veio 
depois da senzala, aclamados como avanços jurídicos, continuamos 
sendo abatidos nas ruas e nas favelas, como seres incômodos a uma 
civilização que, ao produzir-se, reproduziu suas próprias rejeições.

A interdisciplinaridade educadora, sempre atenta e solidária, 
desde há muito abraçou a Ciência do Direito para fortalecê-la e 
incentivá-la a observar mais profundamente as descobertas humanas, 
feitas para somar e enlaçar, desde as decisões judiciais interlocutórias, 
que empurram as regras para marcar as exceções e abrir um novo 
espaço para o funcionamento dos “Juizados especiais”, garantindo 
maior agilidade às atividades, desenvoltas nos microssistemas, 

1 Aristóteles. Ética a Nicômaco. São Paulo: Martin Claret, 2000.



abrindo-se para a defesa dos direitos constantes do Código Civil, como 
também as que recorrem às cláusulas pétreas em busca de defesa.

Ao defrontarmos os diferentes conhecimentos, traçamos 
literariamente as linhas dos consensos e dos dissensos, ao percebermos 
que o peso da carga jurídica sobre os ombros femininos, não ameniza 
nem tampouco retira da invisibilidade social as mulheres encarceradas 
em massa, em virtude do envolvimento com o tráfico, pelo demasiado 
rigor enrijecido advindo da Lei de Drogas que, no intuito de criminalizá-
las, impõe e age brutalmente sobre as consequências, ignorando as 
verdadeiras causas que levam ao envolvimento da força feminina, 
em particular, as que sofrem maior vulnerabilidade social. O cárcere, 
contudo, para as mulheres, não se torna um lugar mais seguro do que 
a inseguridade insalubre dos lares. Os tormentos do patriarcalismo 
estrutural não se neutraliza com o encarceramento; ao contrário, é nas 
mãos dos agentes do Estado que os martírios, em nome da legalidade, 
se prolongam. É no cárcere que o “ser mulher”, enquanto propriedade 
social, estatal e familiar, encontra o seu verdadeiro desvalor atribuído.

A crise civilizatória não se encerra na frieza do cárcere. A 
degradação em constante movimento afeta também as relações 
econômicas, políticas, sociais, éticas e culturais. A busca desenfreada 
e desumanizada pelo lucro leva as classes dominantes a inverterem 
a ordem dos valores, relegando aos direitos o degrau mais baixo na 
esfera da irrespeitabilidade, do descuidado humano e ambiental. 
Apelar para que o Direito não fique inerte diante dos homicídios e 
biocídios, é uma exigência a ser colocada como tarefa de vida a cada 
cidadão que nasce com a predisposição de viver em sociedade.

Nesse emaranhado incongruente de leis, normas, deveres e 
direitos, a  responsabilização, mais do que uma obrigação, é um 
princípio norteador para que sejam estabelecidos os rumos da 
civilização. A ressocialização carente de métodos educativos, em uma 
sociedade cindida pelas injustiças, deverá alcançar, antes de todos, os 
sujeitos sociais que se julgam livres e atuam cotidianamente em favor 
das rupturas legais e morais.



Diante de tanto desencantamento, reencantar as consciências, 
para a superação de todas as crises, deveria ser a principal exigência 
da responsabilização. Contudo, é importante alertar que nada poderá 
ser concretizado se o rufar dos tambores da política não atrair os 
olhares e despertar os passos, para seguirmos na mesma direção.

O ser social é, acima de tudo, um ser político. A sua função é 
construir e construir-se em sociedade. Para facilitar-lhe os intentos, 
são-lhe oferecidas as instituições como sistemas de estruturas 
convocatórias da cooperação. Associados seremos mais fortes. O 
triunfo do bem comum não pode ser alcançado com a dispersão das 
ideias e das práticas. Os gestos agressivos devem ser repelidos com 
as grandezas da ética, da arte e da literatura, criadoras de elevados 
espíritos, sensíveis, gentis e solidários.

As práticas criminosas, em qualquer grau ou dimensão, somente 
terão a desonra da presença enquanto os portadores da insensibilidade 
cultivarem os anseios destrutivos. No universo estético, pouco 
iluminado, fulguram as referências estratégicas que envergonham os 
inúteis e os desatentos da política. Os preconceitos nada constroem de 
promissor; hão de ser combatidos pela presença altiva e associativa 
dos humanos encorajados pela boa-vontade no espaço da organização 
local e universal.

Sem política não existe destino e, sem destino, difícil será saber 
o que é o justo e o injusto; o ideal ou o dano; o gosto ou o desgosto. É 
certo que a História não para e a viagem segue em frente. Os relatos dos 
personagens mudam e a cada tempo falam do que fazem. Dizem dos 
feitos e dos defeitos encontrados enquanto se prepararam para fazer 
e desfazer ao modo de cada entendimento. Queremos o bom, o belo 
e o prazeroso, e eles acontecerão se tivermos coragem de combater o 
fim do fim.   

Estas discussões enformam o conteúdo deste livro, o qual 
foi construído por professores do Colegiado do Curso de Direito da 
Faculdade do Sul da Bahia-FASB, cujo resultado marca a interação 
do aperfeiçoamento do hábito da escrita, do ensino e das práticas 
cotidianas alimentadas pelos dilemas humanitários, transformados 



em conflitos que somente as mãos da justiça e da solidariedade têm 
o poder de apaziguá-los. O objetivo deste livro é apresentar aos seus 
leitores, por intermédio de seus objetos de investigação, a possível 
relação que o Direito mantém com as demais áreas do conhecimento 
humano, a exemplo, aqui, em especial, da filosofia e da literatura.

Assim, em seu primeiro capítulo, o texto que lhe dá abertura, 
intitulado “A Filosofia do Direito e as crueldades jurídicas civilizatórias”, 
de autoria do Professor Doutor Ademar Bogo, nos apresenta reflexões 
que giram em torno do olhar atento da Filosofia do Direito em face 
das crueldades da civilização, que se acham assentadas no âmbito dos 
espaços socioculturais, por onde trafegam as mais diferentes decisões 
judiciais, as quais precisam levar em consideração as necessidades do 
sujeito de direitos.

“A sistemática de impugnação das decisões interlocutórias por 
meio do Mandado de Segurança nos Juizados Especiais” se constitui 
no segundo capítulo, da lavra do Professor Mestre Álvaro Humberto 
Andrade Kinjyo, que, no decorrer de suas investigações, enfatiza a 
criação da Lei que instituiu os Juizados Especiais e o procedimento em 
razão do que preconiza a Constituição de 1988. Por outro lado, dá-nos 
a conhecer, também, os princípios que os norteiam, além de proceder 
a uma análise acerca do instituto do Mandado de Segurança.

O terceiro capítulo é de autoria da Professora Mestra Carla 
Eduarda de Almeida Vieira, nomeado por ela de “Obrigação Alimentar 
nas famílias reconstituídas: Uma Análise à luz do Direito Argentino”. 
Em seu texto, a pesquisadora tece considerações a respeito da 
obrigação alimentar nas famílias reconstituídas, a partir de estudos 
do direito comparado. Para a construção de suas análises, com fulcro 
na perspectiva comparatista, a Professora Carla Almeida recorreu aos 
institutos do Direito de Família brasileiro e argentino.

Em “O encarceramento em massa de mulheres no Brasil com 
o advento da Lei de Drogas e a (des)estrutura do Estado”, capítulo 
quarto, a Professora Mestra Gine Alberta Ramos Andrade Kinjyo 
e a Professora Doutora Elenice Ribeiro N. dos Santos se propõem a 
discutir o aumento do encarceramento feminino, no Brasil, tomando 



por base a Lei de Drogas – Lei nº 11.343/2006. O discurso referenciado 
tem por objetivo responder à questão proposta no início do texto, ou 
seja, se o aumento do encarceramento de mulheres, com fulcro em 
estatísticas nacionais do INFOPEN Mulheres e de outros Órgãos pode 
demonstrar o incremento da criminalidade feminina, tendo em vista 
o tráfico de drogas.

A Professora Doutoranda Janaína Peres Reis, em artigo intitulado 
“Neoconstitucionalismo andino e seus influxos no Brasil: Por uma 
visão holística integradora entre seres humanos e natureza”, que se 
constitui no capítulo quinto, traça reflexões de cunho jus-filosóficas a 
respeito do holismo ambiental a partir do vanguardismo equatoriano, 
acompanhado pela Bolívia, assim como procede à análise de seus 
reflexos em solo pátrio.

No capítulo seguinte, o sexto, o Professor Mestre José Dutra 
de Lima Júnior, em texto que leva o título de “A Estratégia de 
responsabilização como proposta na redução de criminalidade”, 
apresenta aos leitores, desta coletânea, significativas reflexões sobre a 
estratégia de responsabilização, que é também chamada de parcerias 
preventivas, cujo objetivo é o de trabalhar as causas que podem gerar 
a prática criminosa, deixando de concentrar as atenções quase que 
exclusivamente sobre as consequências do crime, em detrimento da 
falta de análise de outras questões fundamentais, tais como, o custo 
financeiro e o custo social.

Finalmente, no último capítulo, os Professores Doutores 
Valci Vieira dos Santos e Ester Abreu Vieira de Oliveira, numa 
perspectiva dialógica, interdisciplinar, na relação que o Direito 
estabelece com a Literatura, analisam dois contos da escritora 
portuguesa contemporânea, Lídia Jorge. Os contos analisados são “A 
Instrumentalina” e “Marido”. Os autores procedem à análise a partir 
de discursos da literatura e da política, cujo jogo intertextual enseja 
proeminentes debates de duas instâncias a partir do delineamento 
de personagens dos dois contos que questionam suas condições de 
sujeitos de direitos.



Este livro pretende, portanto, apresentar aos seus leitores 
múltiplas leituras sobre temáticas diversas, mas que se unem através 
do fio condutor chamado direito, em sua perspectiva interdisciplinar. 
Assim, este conjunto de textos coloca à disposição de seus leitores 
vozes que se querem fazer ouvir, por intermédio de discursos que 
atravessam cada capítulo, os quais estão entretecidos com fios 
formados por texturas crítico-reflexivas.

Os Organizadores agradecem a fundamental participação de 
cada autor, de cada autora, sem os quais, naturalmente, este engenho 
não teria sido materializado.

Teixeira de Freitas, Bahia, outubro de 2021.
Prof. Dr. Valci Vieira dos Santos
Prof. Dr. Ademar Bogo
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A FILOSOFIA DO DIREITO E AS CRUELDADES JURÍDICAS 
CIVILIZATÓRIAS

Ademar Bogo – FASB/UFES2

INTRODUÇÃO

Para o olhar atento da Filosofia, as crueldades na civilização 
expressam-se nas diferentes formas de relações sociais cotidianas, 
incrustadas na produção, na cultura, na moral e no sistema jurídico 
que sustenta a realização dos desejos punitivos e vingativos dos 
sujeitos sociais. Sendo assim, se o senso de justiça nos tribunais 
articula-se por intermédio do pensamento hermenêutico parcial e 
também imparcial dos juristas, explicitado pelo uso das palavras, 
quase sempre carregadas de ideologia, o senso de vingança manifesta-
se na exploração e no prazer da punição comunicada ao réu na forma 
de sentença. Ele a toma sempre como um mal diante de uma plateia 
cheia de desejos perversos de que a consumação da pena se realize 
nas profundezas fétidas do cárcere. Mal sabem esses “vingadores” 
que a reeducação deveria ser também a reelaboração do caráter, mas 
isto jamais acontecerá sem um ambiente propício, generoso e de 
intermediações ressignificadas. 

A compreensão das contradições sociais, sentimentais e 
jurídicas, nos obriga, neste estudo, ter de revisitarmos, mesmo 
que parcialmente, o processo civilizatório capitalista, no intuito 
de rememorarmos alguns fundamentos históricos e filosóficos 
obscurecidos pelos interesses privados, em grande medida, cultivados 
na intimidade das consciências servis das próprias vítimas, dominadas 

2 Doutor em Filosofia e professor no curso de Direito da Faculdade do Sul da Bahia - 
FASB 
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pelo “excesso de civilização”3.Tal fenômeno histórico, desde já, nos 
induz a suspeitar que o poder aquisitivo de cada indivíduo sopesa sobre 
a sua importância ou insignificância social, e influencia na aplicação 
das formas de crueldades civilizatórias, mais como vingança e menos 
como desejo de reeducação. 

A linguagem erudita e rebuscada da Ciência do Direito, quando 
aplicada para discernir o justo do injusto, ao mesmo tempo em que 
revela também omite os desejos e as contradições presentes no sistema 
jurídico. As partes envolvidas, mesmo tendo em mãos os Códigos e 
a Constituição Federal, as linhas lá escritas, atentamente observadas 
pela Filosofia, mostram as palavras controladas pela força da ideologia 
dominante, encobridora das verdadeiras intenções e interesses 
privados. Se assim ocorre, quando uma sentença é comunicada às 
partes envolvidas, estariam elas diante da expressão da verdadeira 
justiça ou apenas daquilo que ilusoriamente podemos chamar de 
“vontade eficiente” originada na elaboração das próprias leis? Neste 
sentido, ao aplicar a lei, mesmo o juiz sendo imparcial, não estaria 
ele a serviço da parcialidade anterior quando os interesses privados 
direcionaram aquelas formulações?

As questões apontadas nos farão dar um passo à frente na reflexão 
filosófica do Direito, não apenas na direção da hermenêutica jurídica 
e a dedução das sentenças que dela decorre, mas, também, sobre 
os interesses escusos encarnados nas palavras das leis, no sentido 
como observou Michel Foucault (2015), quando analisou o passado 
da instauração do sistema penal francês e percebeu que as leis eram 
feitas por pessoas, às quais elas não se destinavam, mas para serem 
aplicadas àqueles que não as haviam feito. Dessa forma, a lei penal, na 
mente daqueles que a elaboram, é portadora de uma universalidade 
apenas aparente. Carregadas de profundas crueldades são essas leis 
endereçadas aos sujeitos específicos, de classes, grupos e etnias.

3 Marx/Engels, (1986) ao analisarem o processo de superprodução de mercadorias, 
indicam que as crises se fazem presente e destroem não apenas os produtos fabricados, 
como também parte das forças produtivas. De repente a sociedade parece retroceder 
a um súbito estágio de barbárie, porque já dispõe de “excesso de civilização” de meios 
de subsistência, de indústria e de comércio.
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Nesse sentido, para situarmos as “crueldades da civilização”, no 
âmbito sociocultural onde trafegam as decisões jurídicas, precisamos 
enfrentar o problema filosófico da “vontade”, como o colocou 
Nietzsche quando postulou que “a “vontade” não pode naturalmente 
agir senão sobre a “vontade” e não sobre a “matéria”...” (2011, p. 53). 
Se isto é verdadeiro, não estaria nos dizendo Nietzsche que, sendo 
o juiz, os jurados, os advogados e os elaboradores da lei, compostos 
de cérebro, músculos, nervos, preconceitos, traumas, neuroses etc., 
oriundos de determinadas classes sociais, predispostos pela vontade 
condenatória, ao considerarem o fato social, mesmo que as provas 
apontem para o veredicto da inocência, não se deixariam levar pelas 
paixões, preconceitos, racismo, credo religioso e opção política, 
realizando assim a vontade punitiva sobre outra vontade de antemão 
preconizada? 

Esse raciocínio, induzido por Nietsche, questiona profundamente 
as práticas jurídicas atuais, ao mesmo tempo em que nos alerta para o 
cuidado com o processo educativo dos futuros profissionais do Direito. 
Segundo ele, é preciso mudar de ideia a respeito da crueldade e abrir 
os olhos, porque, “quase tudo aquilo que chamamos “cultura superior” 
se baseia na espiritualização e no aprofundamento da crueldade” 
(2011, p. 150).

Essa “cultura superior” é, em nosso tempo, essencialmente 
vingativa e alimenta-se com as diferentes mediações. Acima de tudo, 
ela nos revela que, se na forma de produção escravista o prazer dos 
“vingadores” era fazer verter o sangue sob o golpe das chibatas e 
colocar, mesmo estraçalhado o corpo do escravizado em pé para a 
jornada de trabalho do dia seguinte, na contemporaneidade, sob os 
interesses privados da civilização, além de encarcerar e desumanizar 
o apenado, o prazer maior é abatê-los como descendentes da “ralé”4, 
a tiros nas ruas, pois, esses sujeitos sobrados da exploração, já não 
interessam mais ao uso no mercado de trabalho. Parte dos que escapam 

4 Ralé, no entendimento de Jessé de Souza é a classe social sempre esquecida, com 
uma gênese e um destino comum e só é percebida no debate público como um 
conjunto de “indivíduos” carentes ou perigosos... (2018, p. 27)
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da mira das armas, após serem humilhados nas ruas, é levada aos 
tribunais para, juridicamente serem declarados insociáveis. Que tipo 
de vontade expressa essa prática civilizatória, a do julgamento justo ou 
a do sentimento de vingança histórica do senhor sobre o escravo que 
busca no Direito o apoio para efetivá-la?  

No intuito de entendermos o sentido filosófico da “crueldade 
jurídica da civilização”, buscaremos identificá-la como sendo um 
atributo produzido historicamente e transportado culturalmente 
para os tempos atuais, por isso, ela tem raízes econômicas, políticas 
e morais. Tal crueldade jurídica nos revelará a histórica submissão de 
povos inteiros aos interesses mesquinhos da exploração do trabalho; 
o martírio prisional com torturas para “o bem”; ataques armados 
com repressões militares e a imposição de sacrifícios e penitências 
religiosas. Por sua vez, essas vítimas das dívidas sociais, em qualquer 
época, ao inverterem as representações, devolveram, por meio de atos 
de resistências e “delitos”, a mesma crueldade recebida, considerados, 
pela legalidade, ilegais, e, pela moralidade, imorais.

O combate à criminalidade, o endurecimento das leis, o 
julgamento e o estabelecimento das sentenças por parte do sistema 
jurídico, não freiam a evolução da violência, nem saciam a sede 
de crueldade dos interesses privados, porque atacam o polo das 
consequências e não o das causas. A intencionalidade civilizatória 
apresenta sempre como solução para os que atentam contra os 
direitos públicos e privados, o processo re-educativo por meio do 
expurgo social, relegando o “incômodo” humano ao esquecimento 
penitenciário que, ao contrário da família interessada em vê-lo livre, a 
cultura punitiva vigente na sociedade, quer vê-lo preso e eternamente 
humilhado.

Em grande medida, os requintes de crueldades sentidos pelo 
réu no Tribunal do Júri devem ser vistos apenas como a culminância 
cristalizada das crueldades da civilização praticadas diariamente 
contra os trabalhadores, jovens negros, índios, mulheres, LGBTQIA+, 
populações que habitam as periferias das cidades etc.; como também, 
nas manifestações públicas contra as cotas para negros ingressarem 
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nas universidades; os direitos trabalhistas das empregadas domésticas; 
o racismo, a homofobia, os maus tratos aos idosos e contra os 
portadores de deficiências físicas e mentais.

Visto dessa forma, as crueldades da civilização não se resumem 
aos maus tratos praticados no sistema prisional e confirmados pelo 
sistema jurídico; ocorrem, antes, na cotidianidade da vida social. 
Segundo Nietzsche, “o espírito de vingança... foi até hoje a melhor 
reflexão dos homens. E onde quer que houvesse sofrimento, exigia-se 
sempre que fosse decorrente de castigo” (2009, p. 112). Todos os sujeitos 
de direitos enfrentam julgamentos e condenações informais, basta que 
queiram comprar a prazo e não possuam renda garantida; busquem 
trabalho e, nas entrevistas, terão avaliada a beleza, a simpatia, a cor, o 
credo religioso ou, se precisarem do sistema de saúde, esperarão por 
vagas por tempo indeterminado, etc.

As crueldades jurídicas civilizatórias, portanto, enraizadas 
mais profundamente na cultura, com o advento da sociedade 
mercantil, quando foi oficializado o sistema de troca, suplantaram 
as manifestações da consciência solidária. Nesse sentido, a parcela 
da sociedade, que não tem poder de troca, passou a ser mal vista e 
desconvidada a entrar nos círculos sociais de valorização do consumo. 
A marginalização, garantida juridicamente, passou a ser um valor da 
civilização em decadência. O convite final dete trabalho será para 
que respondamos a questão: poderemos no capitalismo inverter esse 
estado de coisas?

1. OS LAÇOS HISTÓRICOS DA CRUELDADE JURÍDICA

O entrelaçamento entre os interesses econômicos com a 
dominação política e a crueldade jurídica, em nosso país, não se deu 
no momento dos primeiros contatos dos portugueses com os índios 
brasileiros, isto porque, a terra ainda não havia sido colocada em 
disputa; apenas a madeira era o produto da cobiça e, a sua extração 
não limitava a liberdade dos nativos. Na medida em que os portugueses 
voltaram os seus interesses para o cultivo da cana-de-açúcar e a 
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construção dos engenhos, as relações “amistosas” foram rompidas, 
pois, não apenas a terra passou a ser considerada propriedade de 
Portugal, como também os seus habitantes foram coagidos a adotarem 
a nova conduta frente à natureza, imposta pelo poder político da Coroa 
portuguesa que se autorizava pela legislação elaborada no mundo 
civilizado.5

O processo de implantação da colonização, todo ele sustentado 
juridicamente pelas práticas de crueldades contra os seres humanos 
e a natureza, com forte influência do Direito Natural, foi iniciado a 
partir da vinda de Martin Afonso de Sousa, chegado ao Brasil em 1532. 
O seu poder de intervenção e dominação foi autorizado juridicamente 
pelo Rei de Portugal. Tal autorização delegava o controle da colônia e 
permitia que ele criasse cargos judiciários e administrativos, segundo 
os interesses da Coroa. 

A opção pelo trabalho escravo e não pela forma de produção 
feudal, ainda presente em partes da Europa, deveu-se ao entendimento 
de que o “servo” português, diante das condições de exploração iniciais 
da terra brasileira, produziria apenas para a sua subsistência. Além 
do mais, a força de trabalho humana era escassa até para o uso em 
Portugal. Dessa forma, vendo frustradas as tentativas de escravizar os 
índios, o governo português optou pela escravização dos trabalhadores 
africanos.

As expressões de crueldades no trato com os escravizados, 
registradas nos livros de História, mal correspondem ao que de fato 
foram. Apesar da pressão da Inglaterra para a suspensão do tráfico 
de escravos e da Lei Feijó de 7 de novembro de 1831, que extinguia 
esse tipo de comércio, os contrabandos passaram a ser efetuados por 
meio da falsificação das bandeiras dos navios que descarregavam 
as encomendas em lugares distantes da fiscalização. Antes que a 

5 Florival Cáceres pondera que por meio da pressão dos padres jesuítas para não 
escravizarem os índios, a Coroa portuguesa editou várias leis (1570, 1588, 1596, 
1605,1611), proibindo a escravidão dos índios, exceto em caso de “guerra justa”. É 
claro que na ótica portuguesa, todas as guerras passaram a ser justas, pois sempre 
inventavam algum pretexto para provocar os índios, detê-los e colocados a prestarem 
trabalhos forçados (Cáceres, 1993, p.23).
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própria lei recém aprovada ficasse obsoleta, em 1845, o inglês, Lorde 
Bill Aberdeen, propôs uma medida autorizando os navios ingleses a 
perseguirem outros navios carregados de escravizados em qualquer 
lugar. Cinco anos depois, para corroborar tal medida, o governo 
brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queirós, número 581, abolindo 
definitivamente o tráfico negreiro (CÁCERES, 1993, p. 182). Isso levou 
à supervalorização da força de trabalho escrava internamente, pois, o 
tráfico começou a ser desenvolvido entre os escravocratas residentes 
nas distintas regiões do Brasil.

Se, por um lado, cada lei aprovada a favor dos escravizados 
servia de motivo para comemorações nas senzalas, por outro lado, 
as crueldades jurídicas agiam preventivamente. Tais crueldades, 
algumas de natureza estrutural de longo e profundo alcance, como 
a Lei de Terras número 601, promulgada em 18 de setembro de 
1850 por D. Pedro II, estabeleceu que, a partir daquela data, a terra 
somente poderia ser adquirida por meio da compra. Supostamente, 
os fazendeiros, com a grilagem, não foram proibidos de anexarem 
novas áreas às suas propriedades, nem mesmo as práticas de doação 
de terras públicas foram impedidas, isso porque, acima de tudo, a lei 
visava garantir a transição da forma produtiva com trabalho escravo, 
para a produção com trabalho assalariado.6

As crueldades coloniais, asseguradas pela força jurídica, não 
se encerraram com a aprovação da Lei de Terras que impedia os 
escravizados de requererem a propriedade da terra. Em 1871 foi 
aprovada a Lei Rio Branco, mais conhecida como a “Lei do ventre 
livre”. Essa lei, que inicialmente prometia aliviar o sofrimento aos 
nascituros negros, trazia consigo uma cruel enganação. Além das 
crianças ficarem ainda sob a tutela dos escravocratas até os oito anos 
(a partir dessa idade, as mesmas deveriam ser entregues ao governo 
mediante indenização), poderiam também continuar na propriedade 

6 A lei de terras de 1850, segundo Stédile, transformou a terra em propriedade 
privada apenas para os fazendeiros. Nascia, assim o latifúndio excludente e injusto 
socialmente. E os trabalhadores negros, impedidos de transformarem-se em 
camponeses, foram despedidos para as cidades. (2005, 284).
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até completarem 21 anos. Além do mais, era o próprio escravocrata 
quem cuidava dos registros e, por interesse próprio, falsificava a 
data de cada nascimento, como também, quando lhe era favorável, 
consumia com os livros e as anotações.   

Com a Lei Saraiva Cotegipe de 1885, mais conhecida como 
“Lei dos sexagenários”, número 2040, mais um passo fora dado 
no fortalecimento da crueldade civilizatória, apesar de ter tido a 
aprovação de todos os setores sociais. A nova lei, que libertava os 
escravizados a partir dos sessenta anos de idade, trazia consigo uma 
ressalva: que esses deveriam ainda trabalhar por mais cinco anos para 
o atual senhor. Evidentemente, muitos escravizados não possuíam 
documentos para comprovarem a idade, por isso, os que de fato eram 
dispensados, na sua maioria, já não possuíam mais força de trabalho 
nem tinham para onde ir. Com os documentos de alforria nas mãos, 
optavam por permanecerem ali mesmo como escravos.

Em 1888, já era insustentável manter o sistema de trabalho 
escravo. A pressão interna e externa fizera com que a própria princesa 
e o imperador fossem a favor da abolição. Em 13 de maio, a princesa 
Isabel sancionou a lei que pôs fim à escravidão oficial no Brasil. 
Mas, a crueldade da civilização, novamente, pela força jurídica, não 
ficou apenas na demagogia de ter posto um ponto final na forma de 
produção escravocrata. Ela não se empenhou em fazer constar da lei 
os direitos trabalhistas dos ex-escravizados. Despedidos, sem direitos, 
maltrapilhos e analfabetos, sem nenhuma indenização ou segurança 
de qualquer política pública de apoio por parte do Estado; coroados 
pelos preconceitos, rejeitados e vistos como seres inferiores, foram 
libertos os corpos que no sangue traziam a História de 350 anos de 
crueldades garantidas por lei.

Considerando o tempo histórico passado, 1888, era cedo para 
assegurar que as crueldades da civilização tivessem encontrado o 
seu final e, muito menos, que a Lei Áurea representasse uma derrota 
aos devotos das humilhações amparadas pelo sistema jurídico do 
Segundo Reinado. A proclamação da República também não aliviou 
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o sofrimento, senão que, tornou mais complexas as relações de 
exploração das populações mais pobres do Brasil.

Com o regime republicano, a partir de 1889 e o Direito positivo 
em vigor, os períodos de crises políticas sempre culminaram 
com a elaboração de novas constituições, tendo o auxílio de leis 
complementares, elaboradas posteriormente. A inclusão feminina, 
por exemplo, no acesso ao sistema eleitoral, somente veio a ocorrer 
em 1932; mesmo assim, não incluía todas as mulheres, apenas as 
casadas que tivessem a autorização do marido, as viúvas e as solteiras 
com renda própria. A elevação ao grau de cidadãos, para todos os 
sujeitos, só veio constar na Constituição de 1946; o direito ao voto para 
os analfabetos somente foi reconhecido na Constituição de 1988; as 
cotas para os negros e índios ingressarem nas universidades públicas 
foram aprovadas em 2012 e os direitos trabalhistas das empregadas 
domésticas garantidos apenas em 2015. Ou seja, em se tratando das 
garantias jurídicas, as crueldades contra os excluídos dos círculos 
dominantes, perpassaram a História do Brasil tendo pequenas marcas 
de alívio em períodos esparsos de tempo. 

O que vemos, na atualidade, em detrimento de algumas 
melhorias alcançadas, é que a crueldade jurídica não foi amenizada 
com o avanço da civilização, nem que o sentimento de punição contra 
os pobres tenha mudado ao longo dos séculos. Como não podemos 
mudar a História, conhecendo-a saberemos de onde vieram esses 
que hoje cobram as dividas sociais. Residem em favelas, recebem os 
menores salários, são os descendentes dos escravos e escravas, índios 
e índias e de imigrantes pobres que continuam sofrendo a crueldade 
da rejeição para não ocuparem o lugar onde haja o mínimo de respeito 
aos direitos do cidadão. A eles são destinados os piores trabalhos, a 
maioria das celas no sistema penitenciário, a menor quantidade 
de vagas nas universidades e os maiores índices nas estatísticas da 
violência.
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2. O ESTADO CAPITALISTA E AS CRUELDADES DE SUA 
CIVILIZAÇÃO

Ao mesmo tempo em que praticava as crueldades escravistas em 
solo brasileiro, a Europa fazia as suas revoluções rumo ao liberalismo; 
elaborava o Direito positivo e estruturava o Estado capitalista. A 
necessidade da organização de um novo Estado deveu-se ao avanço 
das forças produtivas, principalmente na Idade Moderna, quando 
foram intensificadas as contradições entre as relações de produção e as 
relações políticas feudais. A burguesia nascente sentiu a necessidade 
de organizar outra forma de poder centralizado, para garantir a todos 
os indivíduos, dois princípios fundamentais: a liberdade e a igualdade.

Para a burguesia europeia da época, predisposta a expandir 
os seus negócios, a liberdade representava uma conquista muito 
importante. Com ela, poderia mais facilmente produzir e fazer 
circular as mercadorias; para tanto, precisava que os servos retidos 
e controlados pelos senhores feudais pudessem dela usufruir, 
transformando a força de trabalho em mercadoria, oferecendo-a aos 
compradores para utilizá-la em jornadas de até 16 horas. Da mesma 
forma, o princípio da igualdade não representava nenhuma garantia 
de direitos iguais; apenas prometia que, sendo livres, trabalhadores e 
patrões gozariam da condição de serem donos de duas mercadorias 
diferentes, o dinheiro e a força de trabalho, por isso poderiam realizar 
as trocas entre si. Como indivíduos livres e iguais firmavam contratos 
de compra e venda sem que o senhor feudal impedisse ou requisitasse 
de volta o seu servo, como acontecia no Brasil, quando o proprietário 
de escravos readquiria, por meio do direito de posse, o seu trabalhador 
fugido. Nesse sentido, os princípios afirmados para os burgueses e os 
trabalhadores europeus, por meio da Revolução Francesa de 1789, 
os trabalhadores escravizados no Brasil só foram conhecê-los, com 
todas as restrições sabidas, 99 anos depois, quando fora assinada a Lei 
Áurea, em 13 de maio de 1888. 

Por outro lado, mesmo na França, quando, após a revolução de 
1789 foi elaborada a “Declaração dos direitos do homem e do cidadão”, 
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as coisas foram postas às claras, afirmando por escrito que nem 
todos eram iguais e, por isso, as intenções perversas do capitalismo 
apareceram no suposto consentimento. Quanto ao ser do “homem”, 
ninguém podia negá-lo, a própria natureza havia se encarregado 
de produzi-lo enquanto gênero. No entanto, o “cidadão” era uma 
criação social e, por isso, desigual. Naquela ocasião somente deveria 
ser considerado cidadão, aquele que tivesse posses. Isso justificou a 
expressão de Karl Marx quando analisou a situação da dominação 
dos judeus na Alemanha em 1844, ao dizer que: “O Estado pode ser 
um Estado livre sem que o homem seja um homem livre” (2009, p. 
48). Uma prova a mais da confirmação desse enunciado apareceria no 
Brasil, pois, apesar da Independência de Portugal ter sido confirmada 
em 1822, a forma escravista de produção continuou intacta e suportada 
pelos “não cidadãos”, porque a civilização assim impusera, mesmo 
após as revoluções liberais da Europa na década de 1840.

A princípio, no capitalismo, todos os indivíduos são sujeitos de 
direito, sejam eles patrões ou empregados. Orientam-se e protegem-
se no mundo do trabalho pelas expressões estatais do Direito e, na 
conduta social, pelas normas morais. Sendo assim, por meio da 
lei, tanto os escravizados quanto os demais explorados sofreram a 
crueldade jurídica e, com o emprego das normas morais, a crueldade 
moral. 

Foram, nas particularidades das “anormalidades”, permeadas 
de crueldades que sempre vigoraram os interesses privados da 
civilização. O antropólogo francês, Claude L. Strauss, alertou para 
o perigo de acharmos estranho apenas aquilo que ocorre na cultura 
alheia, principalmente quando deixamos de observar os nossos 
costumes jurídicos e penitenciários. Segundo o autor, figuram nas 
sociedades civilizadas, dois tipos de perversidades que controlam 
as forças humanas “estranhas” ao círculo de dominação: a força de 
trabalho e a força da delinquência. Quanto à primeira, para controlá-
la, os dominadores utilizam a prática da “antropofagia”, que significa 
comer ou exaurir a força de cada indivíduo no processo produtivo, 
fazendo-a render produtos úteis ao mercado. Esses indivíduos são 
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preservados no recinto social; é certo que sempre vigiados e coagidos 
pelas leis do Estado capitalista. Quanto à segunda, por ser uma 
força delinquente incontrolável, aplicam a “antropoemia”, ou seja, 
o “vômito”. “Consiste em expulsar esses seres temíveis para fora do 
corpo social, mantendo-os temporária ou definitivamente isolados, 
sem contato com a humanidade, em estabelecimentos destinados a 
esse fim” (STRAUSS,1957, p. 414). 

Comer e vomitar são reações naturais quando o organismo não 
digere adequadamente o alimento. É esse o movimento proposto pelo 
“estômago” da civilização para adequar as relações sociais à ordem ou 
àquilo que se configura como “Estado de direito”. Mais do que o “Estado 
de direito”, os capitalistas, com o “vômito” dos indivíduos incômodos, 
querem o “direito ao Estado” só para eles, fazendo-o ser um objeto 
de posse particular, para executarem com intensas crueldades, as 
tentativas de desestabilizações do mundo do trabalho. Sem resistência 
e com aparentes tratos de “docilidade”, a força humana pode ser 
“comida” cotidianamente. Por outro lado, a desordem e a desobediência 
são vistas como crimes e pecados, por isso, não apenas a força deve ser 
vomitada para fora do convívio social, mas também o indivíduo que 
dela é portador, por ser um sujeito incômodo e que, de alguma forma, 
já foi comido em seus direitos pela classe dominante. Não tendo mais 
nenhuma serventia para a mesma, deve ser encarcerado.

A antropofagia dos direitos acontece mesmo diante dos “olhos da 
lei”. No artigo 6º da Constituição Federal brasileira, consta que: “São 
direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
a assistência aos desamparados, na forma da Constituição”. Nesse 
sentido, o “sujeito de direito” não tem acesso à plenitude dos direitos, 
mas deve constar como se tivesse, porque, o princípio da igualdade 
deve encarregar-se de omitir a realidade das condições desiguais.

Temos, então, no capitalismo, conforme Vianna (2011), o sujeito 
da teoria burguesa! Que é livre, igual, e se orienta pela autodeterminação 
da vontade e, o sujeito das relações capitalistas concretas, que não é 
livre e se orienta pela pressão das necessidades e pela coação da lei. 
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Isto faz com que a liberdade formal legitime a exploração que cada um 
sofre cotidianamente. Torna-se assim o sujeito de direito, “um sujeito 
sujeitado” pacífico e adequado para ser transformado em mercadoria, 
dando seguimento às crueldades da civilização, mesmo em um tempo 
marcado por profundas crises estruturais.

É isso que nos diz Nietsche para fundamentar a origem do 
bem e do mal que teve como impulso a diferença entre os humanos 
.“A consciência da superioridade e da distância, o sentimento geral, 
fundamental e constante de uma raça superior e dominadora, em 
oposição a uma raça inferior e baixa, determinou a origem da antítese 
entre “bom” e “mau” (1985, p. 34).

3. O PROCESSO CIVILIZATÓRIO E A CRUELDADE IDEOLÓGICA

A pergunta que podemos colocar de imediato é, se as categorias 
jurídicas respondem por si mesmas, na medida em que são elaboradas 
e expressas por indivíduos portadores de interesses determinados, 
não se deixariam impregnar de ideologia? Nesse sentido, por mais que 
torcêssemos para que as sentenças fossem sempre justas e imparciais, 
veríamos que o perigo da parcialidade não se localiza apenas na 
decisão da autoridade que interpreta e executa a lei, mas, no conteúdo 
da própria lei que foi anteriormente elaborada.

Em se tratando da crueldade do processo civilizatório, a ideologia 
estabelecida,  em qualquer doutrina, reproduz os interesses existenciais, 
materiais, intelectuais e espirituais, incluindo, nesses últimos, os 
valores morais. Com eles as gerações do presente se reproduzem 
pressionadas pelos interesses anteriormente estabelecidos. É nesse 
sentido que “a tradição de todas as gerações mortas oprime como um 
pesadelo o cérebro dos vivos” (MARX, 1978, p. 17). A tradição oprime, 
porque, junto com os ensinamentos que exigem coerência e respeito, 
ela traz consigo para as gerações do presente, a relação das dívidas 
sociais acumuladas, na forma de desigualdade de direitos à educação, 
renda, moradia, participação e de respeito ao gênero, à etnia, ao credo 
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religioso etc., e as apresenta continuamente à “honradez” civilizatória 
para que sejam pagas.

As leis, cuidadosamente elaboradas, colocam-se à espera dos 
conflitos e delitos para serem soletradas pela boca das autoridades 
que as fazem valer.  Com certeza, essas autoridades esquecem que na 
prática jurídica da civilização existe uma ruptura entre dois conceitos: 
o da “igualdade jurídica” e o da “situação econômica”. Sendo assim, é 
válido considerar a igualdade, conforme diz o artigo 5º da Constituição 
Federal, ao estabelecer que “Todos são iguais perante a lei...”, mas 
isto não garante a igualdade nas relações comerciais, porque há uma 
quantidade enorme de pessoas que não possuem poder de troca e, 
por isso, não garante comprar o que poucos compram. A igualdade 
perante a lei também não permite a igualdade de moradia, pois, há 
uma distância muito grande entre a favela e o condomínio de luxo. Isso 
confirma o que disse o filósofo Pasukanis que, “a natureza ideológica 
de um conceito não suprime a realidade e a materialidade das relações 
das quais ele é expressão” (1989, p. 44). Ou seja, a realidade, mesmo 
obscurecida ou evitada de ser considerada, não deixa de existir no 
jeito como ela é, simplesmente porque a ideologia a desconsiderou.

A ideologia expressa pelos interesses dominantes impede que o 
conceito de “igualdade jurídica” revele à sociedade, na qual o sujeito 
de direito vive, o que de fato ele não representa. Ao obscurecer a 
verdade, a ideologia faz desconhecer a situação econômica de cada 
indivíduo e relega a solução para outro mundo indefinível, por isso, 
ao ver o seu direito impedido, por falta de condições econômicas, o 
sujeito de direito condena a si próprio sem perceber que a ideia da 
igualdade jurídica o fez estranhar a construção injusta da estrutura 
social. É nesse emaranhado de crueldades, causadas pelo controle de 
não deixar ir tão longe, que o sujeito de direito compromete também o 
conceito de “liberdade” e desconhece concretamente que não é livre. 
“Como pode dizer que é livre se não pode comprar as bases vitais de 
sua existência...?” (ALVES, 2004, p.91).

O sujeito de direito desconhece porque não alcança perceber 
que as mediações que o fariam igual e livre, lhe foram impedidas 
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desde os tempos remotos de crueldades cometidas contra os seus 
antepassados.  A civilização lhe trouxe a liberdade da escravização e 
a igualdade jurídica de ser proprietário de uma mercadoria, a força 
de trabalho, mas não lhe abriu as portas das melhores escolas, nem 
os meios para obter uma satisfatória renda. Assim ocorre com o 
direito de compra, de possuir bens de uso, viajar pelo mundo etc. 
Como garantir que temos igualdade jurídica, mesmo com as enormes 
diferenças econômicas que se juntam com as crueldades coercitivas 
das leis e da moral cristã para, juntas, ordenarem que cada um 
fique em “seu lugar”? Assim ocorre com todos os conceitos de uso 
corriqueiro, como o de democracia; este carrega em si a imposição 
de um sistema de dominação normativo que induz ideologicamente 
a pensar em igualdade de direitos sem ter acesso a eles; somente por 
estarem previstos na Constituição, supõem-se que existem.  

Ao deparar-nos com as crueldades das dívidas sociais não pagas 
pelas dominantes gerações passadas, e proteladas pelas gerações do 
presente, o que faz com que pobres e ricos submetam-se cordatamente 
às mesmas leis? Temos várias justificativas para este fenômeno. Como 
vimos, o ideal é que em uma democracia reine o princípio da “igualdade 
jurídica”, ou seja, todos os cidadãos sejam declarados iguais perante à 
lei. Essa suposição ideológica convence a maioria das pessoas de que 
a lei assegura a todos os mesmos direitos e, em certos casos, ao fazer 
valer tal igualdade, como é o caso de ir e vir; assumir a paternidade e 
a maternidade dos filhos; comprar e vender mercadorias, mesmo em 
situações e em quantidades diferentes, assegura-se que os conceitos 
jurídicos expressam a autoridade, mesmo encobrindo as diferenças 
entre as classes, renda, escolaridade e influência nas relações sociais. 
Ou seja, não basta a existência da lei para se ter democracia, é preciso 
mediações adequadas para que, sustentados nelas, todos possam fazer 
parte da corrida da ascensão social nas mesmas condições.

Mas há uma segunda expressão subjetiva que justifica a 
aceitação da subordinação denominada de “servidão voluntária”. Esse 
modo de ver e consentir já foi identificado pelo francês, Étienne de La 
Boétie (1530-1563). Descendente de uma família de magistrados, La 
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Boétie preocupou-se em descrever o sintoma da aceitação da servidão 
dos servos no interior dos feudos, já em meio às relações mercantis 
capitalistas evoluídas. Foi naquele ambiente que o autor formulou 
o paradoxo associativo, cuja contradição é eximida pela força da 
aceitação da servidão voluntária. “Como imaginar de outro modo que 
um só indivíduo ou um pequeno grupo obrigue os demais cidadãos a 
obedecer com tanta submissão?” (LA BOÉTIE, 2010, p. 14). A transição 
do modo de produção feudal, para o capitalismo por intermédio da 
ideologia firmada sobre a crueldade civilizatória, cuidou para que a 
submissão do servo permanecesse encarnada no ser social do operário.

A submissão de milhões de trabalhadores a um grupo 
minoritário, não pode ser nem por medo nem por covardia. O que 
tem a mais o dominador são os meios superiores de dominação que 
foram autorizados pelos indivíduos que a ele se submetem. Com 
tais mediações, o indivíduo, grupo ou classe dominante, produz 
e reproduz as leis, as normas morais e as ideias que justificam as 
diferenças e convencem, pelo discurso da igualdade que, aquilo que é 
visto na realidade social não é desigualdade, mas apenas uma situação 
temporária da falta de opções. Por isso, prometem que haverá mais 
emprego, sem dizer que, quando houver, a exploração da força de 
trabalho enriquecerá ainda mais os compradores da mesma.

Pelo lado moral, as pregações revestidas de ideologia fazem 
desaparecer as classes sociais e os conflitos. Em seu lugar surge um 
mundo de irmãos, sustentado pelo sacrifício que advém do exemplo 
do “Senhor morto” que se propôs a redimir as culpas dos pecadores. 
Justamente esses que escutam as mensagens e que, ao contrário de 
rebelarem-se, aceitam a vida que levam e louvam para que não lhes 
falte saúde para servirem ainda mais disciplinadamente, são os que 
mais sofrem pela crueldade da negação do acesso aos direitos.

É por meio desses requisitos que os contingentes submissos 
esquecem do que é a liberdade e, por isso, não se dão conta de que 
devem lutar para reconquistá-la. Conclui La Boétie: “Serve tão bem e 
tão de bom grado que se diria, ao vê-lo, que não só perdeu a liberdade, 
mas ganhou a servidão” (2010, p.42). Ganhar a servidão significa que 
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o reflexo ideológico da liberdade transmutou-se para a forma de 
alienação. Transformou o sujeito que faz a ação, no seu contrário, 
mas, aos seus olhos mansos e submissos, nada há de estranho e de 
anormal naquelas relações.

A presença da ideologia nas entrelinhas da legislação do 
Estado capitalista configura um artifício de enganação para garantir 
o consentimento ao poder à classe dominante e, ao mesmo tempo, a 
aceitação das condições impostas evita o risco da “perda da servidão”, 
confundida como sendo a liberdade que, embora sem o acesso aos 
bens e serviços necessários, não o impede de cada indivíduo imaginar-
se sendo um cidadão na sociedade desigual.

4.  A CRUELDADE DA CIVILIZAÇÃO NA EXPRESSÃO 
CARCERÁRIA

O cárcere como o conhecemos, segundo Michel Foucault, “essa 
detestável solução, de que não se pode abrir mão” (2011, p. 218) e, 
mesmo tão perigoso quanto inútil, não se sabe o que pôr em seu lugar, 
nasceu no final do século XVIII e início do século XIX, quando se deu 
a passagem para a penalidade na forma de detenção. É certo que o 
sistema iniciado na Inglaterra e na França indica que ele é também 
um produto genuíno da civilização capitalista. 

A criação do sistema prisional nos países em que se originaram 
as revoluções civilizatórias, industrial e francesa, revela, por um lado, 
a necessidade de regulamentar as relações sociais, contendo os abusos 
comportamentais e, de outro, que a burguesia ao ascender enquanto 
classe dominante pressentiu que o poder judiciário, não apenas 
asseguraria a ordem pública, como também, com sua autoridade, 
raramente questionada, encarregar-se-ia da “limpeza social”, retirando 
os “fragmentos humanos” de circulação, expurgando-os para fora da 
convivência social por serem indivíduos incômodos à ordem.

A civilização no seu aspecto jurídico transformou o sistema 
carcerário na caixa céptica da crueldade social. Naquele ambiente 
insalubre e superlotado quase tudo aquilo que chamamos de 
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justiça, no fundo, se fundamenta no desejo de vingança, legitimada 
espiritualmente pela expressão de “graças a Deus”, quando o resultado 
é alcançado pela condenação de alguém. Mesmo assim, a satisfação 
social não se encerra na proclamação da sentença. A expectativa 
é que a crueldade continue no cárcere com todos os atributos anti-
civilizatórios reconhecidos pelo princípio cristão da penitência7 de que 
o condenado “precisa pagar”, e pagar, nesse caso é sofrer. Podemos 
sintetizar o sentimento punitivo, com a expressão de Nietzsche sobre 
a crueldade da civilização, ao dizer que, “essa “besta selvagem” não 
foi morta; vive prospera, somente se divinizou” (2011, p. 150). Assim 
sendo, associada ao desejo da limpeza social, pelo recolhimento dos 
“desumanizados” indesejados, a crueldade prisional ataca antes de 
tudo a liberdade individual, depois os direitos à dignidade humana.

A transição para o estabelecimento da prisão como inovação 
civilizatória passou, segundo Foucault (1997), pela argumentação 
teórica, com duplo fundamento: jurídico-econômico e técnico-
disciplinar que encarceram, educam e requalificam o indivíduo. Por 
meio desse processo, o Estado encarregar-se-ia da reeducação dos 
detentos, combinando a privação da liberdade com a transformação 
direcionada dos comportamentos. Portanto, as intenções eram 
positivas e as prisões não foram concebidas para serem “depósitos de 
criminosos”, mas como instrumentos de aperfeiçoamento, como se 
fossem escolas que agiam com eficiência na educação dos indivíduos. 
No entanto, por volta de 1820, na Inglaterra, já se constatava que, ao 
invés de transformar os detentos em “gente honesta”, os presídios 
produziam novos criminosos. Por sua vez, ao invés de considerarem 
um equívoco, os capitalistas passaram a transformar os detentos em 
sujeitos úteis: por meio da prostituição, na concorrência no valor do 
trabalho contra os trabalhadores em geral e na própria repressão às 
lutas operárias no século XIX, quando os encarcerados eram liberados 
para combaterem as greves operárias. Dando importância a crítica ao 

7 Penitência, do latim “poena” que significa punição, vingança, sofrimento, dor. 
Daí deriva a palavra penitenciária, “penitentarius”, lugar do castigo, da vingança, 
arrependimento etc.
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utilitarismo prisional, Foucault levantou uma dúvida fundamental, se 
de fato não teria sido o trabalho penal organizado “para produzir entre 
os delinquentes e os operários este desentendimento tão importante 
para o funcionamento geral do sistema” 1997, p. 132).

No Brasil, até 1824, em pleno desenvolvimento do processo 
civilizatório na Europa, todas as diretrizes prisionais eram ditadas 
pelas leis portuguesas. A primeira Constituição cuidou de desaprovar 
as penas de açoite, tortura, marca à ferro quente, e pode-se ler no art. 
179, que as cadeias deveriam ser seguras, limpas com espaço para a 
separação dos réus, conforme as circunstâncias e a natureza de seus 
crimes.

Em 1830, o Código Penal do Império introduziu a pena de prisão 
no Brasil sem extinguir a pena de morte que tinha um ritual próprio: 
ser executada, conforme art. 39, no dia seguinte ao da intimação, a qual 
nunca se faria na véspera de domingo, dia santo ou de festa nacional. 
E o art. 40 transformava a crueldade da execução em um evento 
atrativo e exibicionista. “O réu com seu vestido ordinário, e preso, 
será conduzido pelas ruas mais públicas até a forca, acompanhado do 
Juiz Criminal do lugar, aonde estiver, com o seu Escrivão, e da força 
militar, que se requisitar”.

No art.42 do Código Penal do Império, de 1830, aparece a 
revelação daquilo que ocorria com os condenados à forca da época. 
“Os corpos dos enforcados serão entregues aos seus parentes, ou 
amigos, se os pedirem aos Juízes que presidirem à execução; mas não 
poderão enterrá-los com pompa, sob pena de prisão de um mês à um 
ano”. Exceto a pena de morte, na atualidade o mesmo ocorre com os 
apenados que cumprem penas em presídios superlotados. Apenas os 
familiares, principalmente as mães e as esposas, têm interesse que 
os prisioneiros retornem aos seus lares. A sociedade em si, mal se 
interessa pela correção ou reeducação daqueles indivíduos expurgados 
da convivência social.

O primeiro defeito no sistema punitivo que podemos identificar 
está no Tribunal do Júri, que adotou, da tradição religiosa, o formato 
do “Juízo Final”. Tal qual era feito em 1830 ao se levar o condenado 
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pelas ruas mais movimentadas para executá-lo no ritual da forca, 
ocorre com o réu que irá a julgamento no Fórum da cidade. Ali, por 
força da lei da dialética, da unidade e luta dos contrários, todas as 
partes se unem para cada uma lutar por seu objetivo. Até aí podemos 
nada encontrar de anormal, mas, se tomarmos o ambiente, o “teatro 
do júri”, onde ocorrerá a disputa, veremos que, em nada imita a sujeira 
e a degradação do cárcere de onde o réu foi retirado. Para além disso, o 
réu, mal compreende a linguagem usada pelos advogados, promotor e 
juiz, para refletir sobre as palavras ditas e apoiar-se nelas para elaborar 
o seu propósito de melhoramento da conduta. Quando compreende a 
linguagem, ela o ofende, criminaliza e o rebaixa ao grau de expurgo 
social já sofrido no momento da prisão. Na maioria das vezes, o réu é 
orientado pelos advogados de defesa, a permanecer no julgamento de 
cabeça baixa, para não ser mal interpretado pelos olhares que o olham 
e o julgam.

Não seria então mais educativo se o tribunal do júri, ao 
invés de ser realizado no Fórum com todos os requintes e luzes da 
civilização, ocorresse próximo à podridão das celas com lugares 
adequados nos próprios presídios, para que o público também fosse 
composto por detentos selecionados que ouvissem os tratados, os 
conselhos e as orientações extraídas dos debates? Ou que, no mínimo, 
fosse transmitido ao vivo para que as análises processuais fossem 
assimiladas como ensinamentos? Não seria uma forma educativa, 
fazê-los compreender porque a civilização os vomitara e quais são 
os requisitos que ela estabelece para que eles retornem ao convívio 
social? Por outro lado, ao aproximar os componentes do Tribunal do 
Júri, antes ou durante o julgamento, da indignidade prisional, o mau 
cheiro, a superlotação, a degradação humanitária, não poderia chamar 
a atenção para a inoperância dos resultados sentenciais, quando o 
sujeito é recolocado para corrigir os seus erros em um ambiente que o 
obriga a ser ainda mais perverso?    

Segundo Aristóteles, na Ética a Nicômaco, “Os legisladores 
tornam bons os cidadãos por meio de hábitos que lhes incutem” (2000, 
p. 41). E se tem razão o filósofo, de que toda virtude é gerada e destruída 
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pelos mesmos meios, o Tribunal do Júri é um meio que pode ser o início 
de um processo re-educativo, como também do aprofundamento para 
as novas formas de inserção no mundo do crime.

Para além desse momento conclusivo do processo penal, 
o presídio cumpriria o seu papel de educador, se estabelecesse 
interação entre três funções: do trabalho, do estudo e da mudança de 
comportamento. É evidente que o Estado deveria investir em atividades 
produtivas para que os apenados se convertessem em verdadeiros 
operários, produtores de objetos úteis à sociedade, tirando de seu 
próprio esforço o sustento e o de suas famílias.

Em segundo lugar, o que o apenado tem sob o seu poder para 
permutar é o tempo com a duração em anos, de acordo com a sentença 
estabelecida. Nesse sentido, além da força física e intelectual na prisão, 
o indivíduo possui o tempo como um terceiro elemento de posse que 
pode dele fazer uso, trocá-lo por algo útil para si ou desperdiçá-lo.

A política de “ressocialização” desconhece que a tecnologia 
desenvolve-se cada vez mais rapidamente rumo ao domínio do 
conhecimento, e a força de trabalho necessita de sua incorporação 
para que ela encontre, no futuro, um lugar no mercado de trabalho.8 
Sabemos que um curso superior, para ser iniciado e concluído, leva 
em média entre 4 e 5 anos. Nesse sentido, há presos que cumprem 
longos períodos de pena e poderiam, além de concluírem o ensino 
fundamental, fazerem uma ou mais faculdades com o objetivo de 
se prepararem para o retorno à convivência social. Bastaria que o 
Estado, dentro dos presídios, investisse na formação profissional e 
humanitária dos sentenciados.

O abandono da busca de soluções para a superlotação dos 
presídios reflete a própria crise do capitalismo, pois, quanto menos 
soluções sociais encontra mais faz crescer a população encarcerada. 

8 Dados de 2016 do Ministério da Justiça mostram que dos 726.712  pessoas presas, 
menos de 1% possui curso de graduação. Consta ainda do perfil socioeconômico 
que 64% da população é negra e 55% dos detentos possuem entre 18 a 29 anos. Os 
motivos revelam que 28% da população está presa por incidência no crime de tráfico 
de drogas, 37% por roubos e furtos e 11% dos crimes são por homicídios. https://www.
justiça.gov.br Acesso em 27/07/2019
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Por outro lado, com os avanços tecnológicos, grande parte da força 
de trabalho, anteriormente necessária, deixa de ser contratada. Na 
medida em que é a força de trabalho a fonte de toda a riqueza, sem 
o trabalho humano, a tecnologia compromete o trabalho abstrato 
e, portanto, o valor que deve estar presente em cada mercadoria. 
“Se os seres humanos forem substituídos por máquinas, no final, 
simplesmente não sobra mais trabalho excedente” (Dierckxsens e 
Piqueras, 2018, p. 20). Dessa forma, o capitalismo chega ao seu próprio 
limite de crescimento tendo enormes contingentes de trabalhadores 
ociosos, tais quais estão as massas encarceradas e sem poder nenhum 
de compra, dentro e fora das prisões. Como, então, manter equilibrada 
uma sociedade quando, a situação externa aos presídios assemelha-se 
às situações internas dos mesmos?

Na mesma linha, afirma Jessé de Souza, quando diz que hoje em 
dia o capitalismo pressupõe uma alta incorporação de conhecimentos 
técnicos para o cumprimento de qualquer função produtiva, 
principalmente nos setores mais competitivos, mesmo que em 
crises permanentes. “Desse modo, ainda que a “ralé” inegavelmente 
disponha de “capacidades” específicas que permitem desempenhar 
seus subempregos e suas relações comunitárias, essas capacidades 
não são aquelas exigidas pelo mercado moderno em expansão (2018, 
p. 29).

A saída mais recente reencontrada pelo “olho do poder”, para 
a superlotação dos presídios, foi a ampliação do uso do método 
panoptico9. Esse método foi utilizado já no final do século XVII na 

9 O filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham (1748-1792) em busca de métodos para 
o controle e reeducação individual, no sentido de estabelecer formas, normas e 
diretrizes para a reforma moral, elaborou em 1791 um documento no qual expunha o 
que significa o método panoptico. Para a implementação de tal método, necessitava 
construir presídios, mas também poderia servir para o uso em hospitais, fábricas 
e escolas, pois com apenas um vigia era possível controlar um grande número de 
pessoas; bastava edificar o projeto arquitetônico de forma circular com uma torre na 
parte central, onde o “olho do mestre” poderia estar permanentemente em todos os 
lugares. No entanto segundo Foucault, antes de Bentham já existia essa preocupação. 
“Parece que um dos primeiros modelos desta visibilidade isoladora havia sido posta em 
prática na escola militar de Pais em 1755 em relação aos dormitórios” (Foucault.1979, 
p. 9).
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Europa, com a finalidade de estabelecer o controle espacial da cidade, 
quando, sobre ela se abatia a epidemia da peste. Nesse sentido, cada rua 
era colocada sob a autoridade de um síndico que vigiava a população, 
trancando as casas por fora e levando a chave consigo, permitindo que 
as pessoas saíssem por turnos organizados por ele. O mesmo sistema, 
aos poucos, foi proposto posteriormente pelo inglês Jeremy Bentham 
para ser empregado nas prisões, hospitais, fábricas e escolas. Segundo 
Foucault, uma sujeição real pode nascer mecanicamente de uma 
relação fictícia; “De modo que não é necessário recorrer à força para 
obrigar o condenado ao bom comportamento, o louco à calma, o 
operário ao trabalho, o escolar à aplicação, o doente à observância das 
receitas”. 1997, p. 192).

O método “Panóptico” significa “ver sem ser visto”, utilizado, na 
atualidade, por meio de câmaras filmadoras instaladas nas empresas 
para vigiarem os operários; em lojas para observarem os compradores; 
nas escolas, para controlarem os estudantes e, nas ruas, para 
intimidarem a população em geral. Para os condenados pela justiça, 
surgiu a solução da prisão domiciliar controlada pela “tornozeleira 
eletrônica” que impede o preso de se distanciar do endereço declarado.

Esse último mecanismo reduz enormemente os custos de 
manutenção do detento sob sua responsabilidade do Estado, evita de 
construir presídios e, acima de tudo, deixam de ser obrigatórios os 
cuidados com a reeducação e a ressocialização do detento. Certamente, 
esta função ficará a cargo de certas religiões, que organizarão a 
assistência subsidiada com recursos públicos, enquanto destilam as 
pregações ideológicas nas visitas em domicílio.

A cadeia, nesse formato, estenderá os seus elos de 
acorrentamento, crueldade e rejeição do condenado, para toda a 
família. A responsabilidade por manter-se, educar-se e reintegrar-se à 
sociedade, ficará a cargo de cada indivíduo.  
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CONCLUSÃO

O pensamento humano aceita como bom, diz o filósofo Arthur 
Schopenhauer, tudo aquilo que satisfaz à sua vontade e, dessa forma, 
nos colocamos em certas situações para dizer: “Bom repasto, bom 
caminho, bom tempo, boas armas, bom augúrio etc., em breve, 
chamamos bom tudo aquilo que é precisamente como desejamos que 
seja naquele momento, assim que tal coisa pode ser boa para alguns, 
sendo o oposto para outros” (2012, p. 143). O desejo do bom divide duas 
satisfações: a que acontece no presente e a que espera pelo futuro.

A crueldade como a descrevemos é, em grande medida, 
uma vontade da satisfação duplicada. Se ela tivesse pés e olhos, os 
primeiros estariam perfilados sobre o “bom” do tempo presente e, os 
olhos, voltados para o “mau” do futuro, para nos dizer que o “bom” do 
presente é vingativo e permeia a consciência do rico contra o pobre; 
do racista contra o discriminado; da sociedade contra o apenado etc., 
e, juntos, todos torcem para que o futuro seja para eles, “tudo de mal”. 

A crueldade civilizatória, portanto, se mostra se ela for percebida 
atuando entre o senso de justiça e o desejo de vingança expresso pelos 
“cidadãos de bem”. Mas o que é a crueldade do “cidadão de bem” na 
atual sociedade capitalista?  

O “cidadão de bem” é aquele que faz os desejos convergirem para 
as satisfações do presente articuladas com as vinganças, prolongando-
se pelo futuro. É, no fundo, aquele que consegue sintonizar a violência 
da vontade implícita com as ações de violência explicitas. Os “cidadãos 
de bem” identificam-se com os setores da classe média e da elite 
dominante que procuram assegurar os seus privilégios, investindo 
nas discriminações raciais, sexuais, culturais, criminais e morais. 
Em nome dos avanços tecnológicos, aprimoram os mecanismos 
de autodefesa contra os desumanizados, seja com a construção de 
condomínios fechados, a aprovação de leis mais duras para punirem 
a criminalidade ou a aquisição de armas para abaterem, por conta 
própria, os indivíduos classificados como “inimigos do bem”.
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Por sua vez, os maus tratos sociais e prisionais são gestados 
pelo mesmo método indigesto que faz o senso comum concordar 
com o vômito em massa, provocado por aqueles que declaram as 
sentenças da exclusão do sistema de ensino, dos empregos com 
melhor remuneração e do direito à casa própria as descendentes dos 
escravizados do passado. É o juízo daqueles que condenam à miséria e 
posteriormente ao fétido cárcere que se impõe como entendimento de 
que, quanto maior a desumanização, maior será o alcance da justiça 
feita.

A crueldade civilizatória que, em certa época se preparou para 
expandir o “bem estar” por meio da produção, circulação, troca e 
consumo das mercadorias, para não saturar o mercado, viu-se obrigada 
a investir em tecnologia para diminuir a vida útil dos produtos, 
explorando ainda mais os recursos naturais e comprometendo, por 
meio do princípio do consumo destrutivo, o equilíbrio ecológico e a 
reprodução das espécies no planeta.

O movimento das leis tendenciais do capitalismo tem, na 
concentração da riqueza, a vontade da reprodução das formas: 
mercadoria, dinheiro e capital, como sendo o destino do “cidadão de 
bem”, mas dificulta, de todas as formas, que se implemente o princípio 
da “justiça distributiva”, conforme defendera Aristóteles (2000),  três 
séculos antes de nossa Era; e também a “justiça corretiva” que, por 
estar colocada no meio-termo, entre a perda e o ganho, é considerada 
como a “justa medida”. Prefere o “cidadão de bem” que o acesso aos 
bens de consumo, por meio da distribuição de renda, seja impedido, 
para que aquele “vômito” da civilização não o toque nem o importune. 
Por isso cobra do Estado medidas para limitar, afastar ou encarcerar 
os sujeitados, por meio “justiça vingativa”. Sendo assim, é verdade, 
conforme Foucault, que sob o nome de crimes e delitos são sempre 
julgados corretamente os objetos jurídicos definidos pelo código. 
“Porém, julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, 
as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente ou 
de hereditariedade” (2011, p. 22). É assim que os “cidadãos de bem” 
pensam eternizar os paradoxos do: “tudo de bom” e o “tudo de mal”.
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Se no Tribunal do Júri são julgados não apenas os fatos pela 
denominação jurídica que eles estabelecem, mas também as 
“inadaptações hereditárias”, na psicologia daqueles que julgam, não 
estariam presentes ainda os instintos soberbos do senhor sobre o 
escravo, mesmo que o escravismo já tenha sido execrado como uma 
prática anti-humana?

Aparentemente qualquer tipo de discriminação é crime, mas 
não na intimidade silenciosa do discriminador e na hereditariedade 
cultural de quem sempre se julgou superior. Nesse caso, não apenas 
os negros, os índios e os pobres de todas as etnias são julgados 
cotidianamente, a tradição, o passado insubmisso da escrava 
responsabilizada por seduzir sexualmente o senhor; do escravo que 
fugiu e se protegeu no Quilombo; do índio que se negou a cumprir a 
jornada de trabalho; da mulher que não se submeteu à condição de 
amante; da esposa que não aceitou os maus tratos no silêncio do lar. 
Ou seja, os instintos de crueldade não ficaram no passado e, por isso, a 
civilização, apesar dos avanços tecnológicos e da produção em excesso 
de bens, não humanizou a humanidade, pelo contrário, tornou-a ainda 
mais cruel com aqueles que não se submetem física e psiquicamente 
e fazem lembrar pela cor, porte físico, timbre de voz, gestos, modo de 
olhar e de opinar, algo que feriu o Ego senhoril do passado. 

Em síntese, a civilização capitalista nos mostra que, quanto 
mais avança tecnicamente, mais desumaniza as relações sociais. 
É na desumanização que se expressam as consequências das crises 
constantes do capitalismo. São aqueles que possuem o “tudo de bom” 
ou aqueles que se debatem com as dores do “tudo de mal” que devem 
fazer ecoar o grito de liberdade?

A reação dos fracos e injustiçados, ao contrário das crueldades 
civilizatórias, não se alimenta do ódio, mas do encadeamento das 
causas que apontam para a direção de que tudo será diferente.       
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A SISTEMÁTICA DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES 
INTERLOCUTÓRIAS POR MEIO DO MANDADO DE SEGURANÇA 

NOS JUIZADOS ESPECIAIS

Álvaro Humberto Andrade Kinjyo10

INTRODUÇÃO

A rotina prática dos operadores do direito no âmbito dos Juizados 
Especiais tem apresentado alguns problemas estruturais, resultantes 
de equívocos na formulação da Lei 9.099/95, lei esta que instituiu um 
microssistema para atender às demandas de menor complexidade 
submetidas aos Juizados Especiais, tendo por objetivo, ainda, ampliar 
o acesso à Justiça de maneira mais célere. Um desses problemas 
existentes nesse microssistema é a limitação dos meios de impugnação 
contra decisões interlocutórias proferidas no rito regulamentado pela 
citada lei. Diante da omissão da Lei 9.099/95, quanto à possibilidade 
de interposição de recurso para combater decisões interlocutórias 
nesse rito, se faz necessária a adoção de medidas alternativas para 
combater eventual interpretação equivocada dos magistrados, quando 
da prolatação dessas decisões.

Uma dessas medidas é a utilização do Mandado de Segurança 
como forma de impugnação autônoma, mais especificamente em casos 
de irresignação da parte, contra possíveis decisões interlocutórias 
proferidas em seu desfavor. O impasse se mostra tão controvertido, 
que vários são os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais 
acerca desta matéria. 

Por essa razão, o presente texto abordará a sistemática 
dos Juizados Especiais, discorrendo acerca da criação da Lei que 
instituiu o órgão e o procedimento em razão de determinação da 

10 Mestre em Ciência Tecnologia e Educação pela Faculdade do Vale do Cricaré (FVC), 
Professor da Faculdade do Sul da Bahia (FASB) - E-mail: alvaro.kinjyo@ffassis.edu.br
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Constituição de 1988. Em seguida, buscar-se-á conhecer os princípios 
que norteiam o referido microssistema e que justificam a supressão 
de determinados institutos processuais presentes no rito ordinário, 
tendo por objetivo precípuo dar viés de informalidade e celeridade na 
atuação jurisdicional perante esse procedimento. Posteriormente, far-
se-á uma análise acerca do Mandado de Segurança, investigando sua 
origem e natureza jurídica, além da possibilidade de impetração desse 
remédio constitucional em face de ato judicial, o que fundamentará 
resposta ao questionamento: é possível a utilização desse instrumento 
constitucional, como substitutivo recursal em sede de decisões 
interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais?

1. A SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Após a promulgação da Carta Magna de 1988, para atender à 
previsão insculpida no art. 98, I, do citado diploma, foram instituídos, 
no Brasil, em 1995, os chamados Juizados Especiais Cíveis, por meio 
da promulgação da Lei nº. 9.099/95, inicialmente no âmbito da Justiça 
Estadual, o que fora estendido aos Juizados Especiais Federais, 
quando da promulgação da Lei nº. 10.259/2001, bem como, ao Juízo 
Fazendário de Estados, Municípios e Distrito Federal, através da Lei 
nº. 12.153/2009. A intenção do legislador, ao idealizar os Juizados, 
era oferecer aos jurisdicionados, um procedimento de solução das 
demandas de forma célere, informal e desburocratizada. O objetivo era 
propiciar aos jurisdicionados uma resposta rápida e, sobretudo, que 
fosse capaz de garantir de maneira plena e proporcionar a efetividade 
da prestação jurisdicional, com vistas ao atendimento do direito 
postulado, primando pelo princípio do acesso à Justiça, garantido no 
artigo 5º, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, os Juizados Especiais nasceram como resposta 
às dificuldades enfrentadas no âmbito da prestação da atividade 
jurisdicional, notadamente, no que concerne à morosidade em sua 
distribuição, processamento e conclusão. Importante ressaltar que se 
justifica a reflexão dessa temática, sobretudo quanto ao cumprimento 
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de solenidades processuais desse Microssistema, e a falta de 
estrutura do Poder Judiciário que, de certa maneira, tem repercutido 
negativamente na efetivação da tutela jurisdicional.

1.1 ORIGEM DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

O Direito Processual brasileiro iniciou uma nova era a partir da 
vigência do Código de Processo Civil de 1973, quando, inspirado nos 
ensinamentos do jurista italiano Enrico TullioLiebman, imaginava-se 
que o ideário de acesso à Justiça seria alcançado de forma concreta, em 
razão do novo modelo ritualístico adotado. Contudo, alguns problemas 
decorrentes do excesso de formalidades configuraram-se em óbice 
para o atingimento dos objetivos jurídicos e sociais almejados à época. 

Na década de 70, conforme relembra Rocha (2017), devido às 
crises políticas e sociais vividas neste período, o país passou a ter 
considerável aumento do número de demandas levadas à apreciação 
do judiciário. Tal fenômeno ocorreu, em certa parte, em razão da 
cultura de dependência da atuação estatal para solução de conflitos, 
evidenciando, desta forma, a dificuldade das partes de resolverem seus 
litígios de forma autônoma, fato que expôs as limitações da estrutura 
do Poder Judiciário. 

Diante de tal situação, alguns juristas iniciaram o movimento 
que buscava discutir soluções alternativas para a diminuição do 
fluxo de litígios no Poder Judiciário. O foco seria a conciliação como 
instrumento mais rápido e efetivo, com vistas à pacificação dos 
conflitos sociais, prescindindo a alternativa processual, o que valoriza 
e estimula a autocomposição.

Após o avanço nas discussões, bem como, a implementação em 
alguns estados da federação de práticas autocompositivas, o Governo 
Federal reuniu uma comissão de juristas que pudesse apresentar um 
novo modelo de órgão judicial. Tal comissão tinha como foco principal 
a criação de um modelo de Juizado de Pequenas Causas, focado na 
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conciliação, que veio a se concretizar através da promulgação da Lei 
7.244, de 07.11.1984.

Em 1988, o legislador constituinte, inspirado pelo momento 
de redemocratização e reestruturação do Estado, inseriu, na Carta 
Magna, a previsão de dois modelos de Juizados: o primeiro, expresso 
no art. 24, X, que determinava a criação dos já existentes Juizados 
de Pequenas Causas; o segundo, expresso no art. 98, I, que previa a 
criação de juizados especiais: “[...] competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações 
penais de menor potencial ofensivo [...]”. 

Em decorrência da ordem constitucional, foram apresentados 
projetos de lei para regulamentação dos chamados Juizados Especiais, 
até que, em 1995, ocorreu a aprovação da Lei nº. 9.099, que tratou 
de reunir, no mesmo diploma, a regulamentação de órgão judicial 
com competência para julgamento das causas cíveis de menor 
complexidade e das infrações penais de menor potencial ofensivo.

O novo diploma surpreendeu ao revogar, de forma expressa, a 
Lei 7.244/1984 (art. 97), repetindo, no que tange aos Juizados Especiais 
Cíveis, quase que a totalidade do que se previa na lei revogada, trazendo 
poucas inovações significativas para o novo órgão. Para exemplificar, 
o novo diploma previu o juízo arbitral (art. 24) e o recurso contra 
sentença (art. 41), ipis litteris do que constava na Lei dos Juizados de 
Pequenas Causas. O legislador perdeu a oportunidade, quando da 
criação dos Juizados Especiais, de repensar modelos procedimentais 
que atendessem aos critérios de menor complexidade, aliados à 
garantia do devido processo legal, evitando, assim, a controvérsia 
objeto do presente artigo. 

Posteriormente, o modelo criado pela Lei 9.099/95 foi 
reproduzido para outras áreas do Poder Judiciário, objetivando atender 
também ao princípio da celeridade nesses espaços judiciais. Assim, 
em continuidade à criação da Lei dos Juizados Especiais Estaduais 
(Lei 9.099/1995), foram criados Juizados Especiais no âmbito da 
Justiça Federal (Lei 10.259/2001), para o Juízo Fazendário de Estados, 
Municípios e Distrito Federal (Lei 12.153/2009).
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Com a promulgação destas três leis acima referenciadas, o 
ordenamento pátrio passou a prever o chamado “Sistema dos Juizados 
Especiais”, termo previsto de forma expressa no art. 1º da Lei nº. 
12.153/2009. No meio jurídico, tal expressão tem sinônimos comumente 
usados: “Estrutura Administrativa”, “Microssistema” e “Estatuto”. Este 
último, por sinal, tem caráter relevante, pois, conforme ensinamento 
do professor Alexandre Freitas Câmara (2007), retrata a mudança 
da era das codificações, para a era dos estatutos, na qual foram criados 
diplomas legislativos com o objetivo de regular de forma completa não 
um ramo da ciência jurídica, mas um determinado segmento da vida 
em sociedade. 

1.2 PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

O legislador brasileiro, com o objetivo de proteger e nortear 
a estrutura construída para atender às demandas de menor 
complexidade, além de garantir o acesso irrestrito à justiça, entendeu 
por bem estabelecer, de forma expressa, no texto da Lei nº. 9.099/95, os 
princípios que regem este sistema. Tais princípios, a exemplo de todos 
os princípios jurídicos, têm uma generalidade que os distingue das 
regras, contudo, também são tidos como normas jurídicas, tornando-
os dotados de todas as características que estas possuem, entre as 
quais, a coercitividade. 

Faz-se necessário destacar que os princípios elencados no art. 2º 
da Lei nº. 9.099/95, em razão da sua generalidade, devem ser encarados 
como vetores hermenêuticos, ou seja, toda interpretação da norma 
especial, aplicável ao sistema dos Juizados Especiais, apenas terá 
legitimidade se estiver condizente com tais princípios. Desta maneira, 
para que um destes princípios seja prescindido em determinada 
situação, é necessário comando expresso afastando sua incidência, ou 
que haja algum conflito entre dois princípios, que se resolverá com 
a valoração daquele que proteger o interesse mais relevante de cada 
caso. 
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São princípios que norteiam a atuação nos Juizados Especiais: 
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 
celeridade. À primeira vista, é possível entender de forma geral, 
considerando todos os princípios elencados o fato de o legislador 
não ter, a princípio, previsto a possibilidade de se combater as 
decisões interlocutórias via recurso neste sistema. De fato, admitir 
recurso que impugne decisão no curso do processo torná-lo-ia menos 
simples, dotado de mais formalidade, geraria um maior número de 
atos processuais, além de afetar diretamente a duração do processo. 
Contudo, a ideia de irrecorribilidade das decisões interlocutórias 
surge como consectário específico do princípio da oralidade. 

O princípio da oralidade decorre do modelo processual oral, que 
se contrapõe ao modelo escrito. A ideia não é de que o processo oral 
prescinda de maneira completa do uso da palavra escrita, mas sim de 
que há prevalência de uma forma em detrimento da outra. Assim, no 
processo dos Juizados Especiais, a palavra falada prevalece sobre a 
escrita. A oralidade, no processo civil moderno, manifesta-se na fase 
instrutória do processo, apesar disso, no rito dos Juizados, o processo 
poderá ser oral desde a fase postulatória. Decorrem deste modelo 
processual cinco postulados fundamentais: prevalência da palavra 
falada sobre a escrita; concentração dos atos processuais em audiência; 
imediatidade entre o juiz e a fonte da prova oral; identidade física do 
juiz; e irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. 

O consectário da irrecorribilidade das decisões interlocutórias 
tem por fulcro acelerar o procedimento e fundamenta-se na máxima 
estabelecida no processo comum italiano: os vícios do processo, uma 
vez proferida a sentença, transformam-se em razões de apelação. Ou 
seja, significa dizer que, proferida a decisão interlocutória, contra ela 
não caberá recurso, mas a matéria sobre a qual a mesma versa não 
será afetada pelos efeitos da preclusão. 

A despeito da intenção de celeridade para o modelo 
procedimental da Lei 9.099/95, cabe aqui destacar uma crítica a este 
postulado, haja vista que nele se olvidou, dentre as competências dos 
Juizados Especiais, desenvolver atividade executiva stricto sensu e, 
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nesta atividade, a sentença acaba por se tornar mera declaração do 
direito ao crédito do Promovente, tendo as decisões interlocutórias 
maior importância prática. Pode-se citar, por exemplo, a decisão que 
anula uma penhora, ou que defere uma adjudicação de bens. Em razão 
do princípio da oralidade, não é cabível interposição de recurso contra 
essas decisões, não havendo outra alternativa para defesa do direito 
daquele que poderá sofrer dano em razão de decisão equivocada, 
senão a impetração de Mandado de Segurança como sucedâneo de 
recurso. 

2. O MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O ATO JUDICIAL

O Mandado de Segurança é um instrumento constitucional (CF, 
art. 5º, LXIX e LXX; Lei n. 12.069/2009, art. 1º), disponível a toda pessoa 
física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade 
reconhecida por lei, com vistas à proteção de direito individual ou 
coletivo, líquido e certo, que não tenha amparo garantido pelos demais 
remédios constitucionais (habeas corpus ou habeas data), nos casos de 
lesão ou ameaça de lesão, perpetrado por autoridade, independente 
da categoria que esta ocupe ou das funções que exerça, com flagrante 
abuso de poder ou de forma ilegal. 

2.1 A NATUREZA JURÍDICA DO MANDADO DE SEGURANÇA

Este remédio constitucional é visto como um dos pilares da defesa 
dos direitos dos cidadãos, no enfretamento de atos de representantes 
diretos ou indiretos do ente estatal. Denota-se ser tal remédio 
constitucional não apenas um meio jurídico de defesa de direitos, 
mas um instrumento social de defesa da democracia, em razão da sua 
abrangência de aplicabilidade. Nas palavras de Hely Lopes Meirelles, 
a natureza processual deste instrumento, assim ser entendida:
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O mandado de segurança, como a lei regulamentar 
o considera, é ação civil de rito sumário especial, 
destinada a afastar ofensa a direito subjetivo 
individual ou coletivo, privado ou público, através 
de ordem corretiva ou impeditiva da ilegalidade, 
ordem, esta, a ser cumprida especificamente pela 
autoridade coatora, em atendimento da notificação 
judicial. (MEIRELLES, 2008, p. 35). 

Há, no entanto, que se fazer uma ressalva quanto à análise 
da natureza jurídica do instituto. Percebe-se que, em razão da sua 
previsibilidade expressa na Constituição (art. 5º, LXIX e LXX), o MS 
deve ser analisado sob dois diferentes aspectos, sendo o primeiro deles, 
o aspecto constitucional, vez que se deve levar em consideração o fato 
de ele não ser apenas um meio de garantia de direitos fundamentais, 
mas, sim, o próprio direito fundamental, conforme leciona Câmara 
(2014). Além disso, não esgota sua aplicabilidade apenas para garantia 
daqueles direitos, mas também de direitos que não se enquadram 
como fundamentais, revestindo-o de importância sobremaneira, e 
permitindo sua ampla aplicabilidade.

Em um segundo aspecto, e de caráter processual, necessário 
se faz seja analisada a posição procedimental em que se encontra 
o MS, já que, do ponto de vista constitucional, trata-se de direito 
fundamental, podendo ser entendido como de caráter material e, do 
ponto de vista processual, como procedimento especial do processo 
de conhecimento, o qual possui a mesma denominação do objeto. 

Importante ratificar que, tendo em vista o caráter autônomo 
da ação mandamental, tem seu processamento e julgamento como 
procedimento civil, no Juízo competente. Seu objeto sempre terá por 
fim corrigir ato ou omissão de autoridade, revestido de ilegalidade e a 
ofensa a direito individual ou coletivo, líquido e certo. 

Insta ressaltar, ainda, que, o ato ou omissão poderá decorrer de 
qualquer autoridade vinculada aos três Poderes. Esta característica 
é de extrema relevância, tendo em vista permitir a impugnação de 
ato praticado pelos magistrados em qualquer instância. É sabido 
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que é regra o cabimento do MS contra ato de qualquer autoridade, 
com exceções expressas previstas no art. 5º da Lei n. 12.069/09, 
sempre diante de: a) recurso administrativo com efeito suspensivo, 
independente de caução; b) decisão judicial para o qual haja recurso 
processual eficaz, com efeito suspensivo; c) decisão judicial transitada 
em julgado.

Oportuno lembrar que as exceções previstas na Lei do Mandado 
de Segurança e que pressupõem prática comum no meio jurídico, 
é o não cabimento do MS, especificamente contra ato judicial que 
rechaça sua utilização como sucedâneo recursal, utilizando-o como 
modalidade alternativa de recurso, assim como, contra decisão judicial 
transitada em julgado, ao invés da propositura de ação rescisória.

2.2 A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO 
JUDICIAL

Diante de expressa limitação legal, prevista nos incisos II e III do 
art. 5º da Lei 12.069/09, ambos já chancelados pelo Supremo Tribunal 
Federal, com a edição das súmulas 267 e 268, respectivamente, 
imperiosa é a análise das hipóteses de proibição de impetração do 
mandamus frente aos atos judiciais, para, posteriormente, trazer à 
baila as hipóteses de impetração do MS contra decisões interlocutórias 
nos Juizados Especiais.

Jayme apud Câmara (2014, p. 333), ao enfrentar o tema, afirma 
que o MS contra ato judicial constitui-se na “mais controvertida 
matéria no estudo do mandado de segurança”. Tal entendimento se 
deve ao fato de o remédio ter sido criado, inicialmente, para combater 
atos do Poder Executivo e, a posteriori, ter sido estendido o seu manejo 
contra atos do Poder Judiciário. 

Merece registro asseverar que a utilização do instrumento tem 
por escopo suprir a deficiência do recurso que não possuía o efeito 
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suspensivo11. Ora, a fim de resguardar o direito lesado ou ameaçado 
de lesão pelo próprio Judiciário, permitia-se a impetração do MS, não 
com o objetivo de se reformar a decisão impugnada, já que restaria 
clara a utilização dele, como substitutivo do recurso próprio, mas 
para que se obtivesse a sustação dos efeitos lesivos ao direito líquido 
e certo do impetrante, até que a decisão atacada pelo recurso cabível 
fosse revista. Assim, quando não se tinha a aplicabilidade do efeito 
suspensivo aos recursos comuns, generalizou-se o uso do remédio 
constitucional para evitar o dano irreparável ou de difícil reparação 
que a decisão poderia causar. Justamente por isso, o MS deveria ser 
impetrado concomitantemente com a interposição do recurso cabível. 

Atualmente, com a nova sistemática recursal que incorporou 
o efeito suspensivo à maior parte dos recursos previstos em lei12, a 
utilização do MS, para garantia da sustação dos efeitos da decisão 
recorrida, tornou-se obsoleta, limitando, portanto, sua aplicabilidade 
a casos excepcionais, de maneira a inadmitir a impetração do MS, se 
o recurso cabível contra o ato judicial for provido de efeito suspensivo 
ope legis ou opeiudicis. 

Pode-se extrair do que ora se expõe que a utilização do Mandado 
de Segurança contra ato judicial só poderá ser cabível para preencher 
lacuna de imperfeição da sistemática processual.  A despeito desta 
análise, Salles afirma que

Poder-se-ia, sem risco de erro, estabelecer 
uma equação entre as imperfeições do sistema 
processual e o cabimento do mandado de segurança 
contra atos judiciais. Quanto mais imperfeito for o 
sistema, tanto maior a necessidade de utilização 
do mandado de segurança. Ou, a contrário senso, 

11 Na antiga sistemática recursal, alguns recursos não possuíam o efeito suspensivo.
Toma-se como exemplo os incisos do art. 520 do CPC/1973, que previam apenas o 
efeito devolutivo à apelação contra casos específicos de sentença. 
12 Àqueles que não possuem o efeito suspensivo, em razão do princípio da 
instrumentalidade das formas, os tribunais estão, de modo geral, admitindo a 
aplicação do efeito suspensivo através de outros meios, a exemplo de medida cautelar 
específica para tal fim.
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quanto melhor formuladas as normas processuais, 
tanto menor a necessidade de lançar mão da 
medida constitucional. (SALLES apud CÂMARA, 
2014, p. 335).  

Diante do que se argumenta, é possível inferir da análise das 
exceções previstas, e aqui trazidas, que o manejo do mandamus seria 
plenamente cabível contra ato judicial, em situações excepcionais, 
para o qual a lei não encontre solução eficiente, o que torna imperioso 
concluir que decisões irrecorríveis (decisão judicial para o qual não 
haja recurso processual eficaz) poderiam perfeitamente ser atacadas 
pela medida impugnativa constitucional, conforme previsto no art. 5º, 
II da Lei 12.016/09. 

Mediante detida análise dos casos julgados nas cortes superiores, 
que criam entendimento jurisprudencial a respeito do tema, percebe-
se que a praxe de interpretação do cabimento do MS se dá apenas 
contra decisões flagrantemente ilegais ou teratológicas, o que, prima 
facie, causa certa preocupação, haja vista que torna subjetiva a 
concepção do que seria um ato jurídico ilegal ou teratológico, e se uma 
arbitrariedade na interpretação da norma poderia ser enquadrada 
nesse contexto. 

Em recente decisão, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do 
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 52.270 - PR 
(2016⁄0271287-6), de  relatoria da Ministra Nancy Andrighi, ratifica 
esse entendimento, in verbis: 

[...] 3. Da indispensável demonstração de plano do 
direito líquido e certo em mandado de segurança 
impetrado contra ato judicial. Conforme consignado 
na decisão unipessoal, a jurisprudência desta Corte 
assentou que mandado de segurança contra ato 
judicial é medida excepcional, admissível somente 
nas hipóteses em que se verifica de plano decisão 
teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não 
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caiba recurso. Nesse sentido: MS 21.318⁄DF, Corte 
Especial, DJe 24⁄02⁄2016.

Desta forma, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir conforme 
acima lançado, amplia a interpretação do inciso II do art. 5º da Lei 
12.016/09, ao limitar a utilização do MS, não apenas contra decisão 
que não possua recurso cabível, mas também que esta decisão seja de 
plano, considerada teratológica, ilegal ou abusiva. Assim, o STJ atribui 
ao órgão responsável por conceder ou não a ordem contra a decisão 
judicial, a responsabilidade de avaliar subjetivamente se tal decisão 
estaria em desconformidade expressa com a lei, o que, de certa forma, 
manteria o caráter arbitrário quanto à inadmissibilidade de revisão 
das decisões. 

3. O MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Analisados os precedentes doutrinários e jurisprudenciais 
relativos à sistemática dos Juizados, bem como, do procedimento do 
Mandado de Segurança, mais especificamente, sua utilização contra 
atos judiciais, imperiosa se torna a análise acerca da possibilidade de 
utilização do mandamus em sede dos Juizados, no tocante à vedação 
de recorribilidade das decisões interlocutórias neste microssistema. 

3.1 A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS

É cediço que o microssistema dos Juizados Especiais Estaduais 
possui caráter híbrido, pois serve como órgão especial do Poder 
Judiciário e, ao mesmo tempo, atende às demandas correspondentes 
ao procedimento sumaríssimo, tendo competência para processar 
e julgar causas cíveis de menor complexidade e crimes de menor 
potencial ofensivo. 
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O referido órgão foi criado com o objetivo de otimizar a prestação 
jurisdicional no que diz respeito à celeridade desse tipo de demanda, 
tendo em vista que a complexidade dos procedimentos e a falta de 
infraestrutura acabavam por tornar ineficaz a tutela jurisdicional. 
Por essa razão, foram suprimidos institutos comuns ao procedimento 
ordinário (no caso em comento, recurso para combater decisão 
interlocutória), para atender ao objetivo para o qual o sistema foi 
criado, com amparo nos princípios norteadores dos Juizados, em 
especial, o princípio da oralidade. 

Neste diapasão, além do recurso inominado para em caso de 
irresignação da parte, diante decisão terminativa que finda o feito, 
a Lei nª. 9.099/95 não previu qualquer recurso específico para atacar 
decisões interlocutórias eventualmente proferidas em sede de Juizado 
Especial. A justificativa para tal imprevisão foi evitar que a oralidade 
restasse comprometida pela interposição de recurso antes da prolação 
de sentença, o que, de fato, tornaria vulnerável a concentração dos 
atos em audiência, assim como, a identidade física do juiz, dentre 
outras questões.

O microssistema dos Juizados adotou, portanto, e de forma 
implícita, um dos consectários do princípio da oralidade, qual seja, 
a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias. Desta 
forma, as referidas decisões não sofrerão os efeitos da preclusão e, 
diante do comando da sentença, poderão ser atacadas em preliminar 
no recurso inominado interposto. 

A grande dificuldade enfrentada na sistemática dos Juizados, 
é que o legislador não considerou possível equívoco ou ilegalidade, 
das decisórias interlocutórias proferidas no curso do processo, antes 
da sentença, que inegavelmente poderiam causar prejuízo às partes. 
Além disso, olvidou-se também que inevitavelmente os procedimentos 
executivos de menor valor ficariam a cargo dos Juizados, e que, nestes, 
em sua maioria, a sentença é meramente declaratória sobre a satisfação 
do crédito, tendo as decisões interlocutórias maior capacidade de 
causar danos às partes, vez que podem ser utilizadas para garantia 
do cumprimento da decisão que reconheceu aquele direito (como 
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decisões sobre a penhora, a expropriação ou o pagamento, por 
exemplo). 

Considerando o aqui esposado, a doutrina firma três 
entendimentos sobre a possibilidade de se recorrer destas decisões. 
A primeira delas explicita que não caberia qualquer forma de 
impugnação das decisões interlocutórias, nem mesmo através de 
medidas específicas de impugnação, a exemplo do Mandado de 
Segurança. Tal posição restou referenciada pelo STF, quando do 
julgamento do Recurso Extraordinário 576.847/BA, de relatoria do 
Ministro Eros Grau, em que a Corte manteve o acórdão da 5ª Turma 
Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia, que havia decidido pela inadmissibilidade do Mandado de 
Segurança contra decisão interlocutória dos Juizados Especiais.

Para sustentar tal entendimento, um dos argumentos utilizados 
é de que a parte que opta pelo microssistema sabe de antemão da 
vedação de impugnação da decisão interlocutória. Tal entendimento 
merece crítica, já que a parte promovida não pode ser responsabilizada 
pela opção do promovente. Além disso, dois meses antes do 
supracitado julgamento, o STJ havia editado a Súmula 376, que tratava 
da competência de julgamento do Mandado de Segurança impetrado 
no âmbito do Juizado Especial13, ou seja, o ato do STJ pressupôs o 
cabimento do writ, firmando posição jurisprudencial apenas quanto 
à competência para processamento e julgamento. Portanto, a tese de 
irrecorribilidade absoluta restou isolada na jurisprudência pátria. 

O segundo entendimento a respeito da recorribilidade das 
decisões interlocutórias é no sentido da admissão de modo expresso, 
quanto ao cabimento de recurso contra decisão proferida em sede de 
Juizado Federal (Lei no 10.259/2001, art. 4º e 5º), bem como perante 
Juizado da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009, art. 4º), em se tratando 
de tutela de urgência, de maneira a restringir a necessidade de 

13 Coadunando o entendimento do STJ, o Fórum Nacional de Juizados Especiais 
(FONAJE) editou o enunciado n. 62, que orienta: “Cabe exclusivamente às Turmas 
Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em 
face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais.”
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impetração do remédio constitucional nos Juizados Fazendários.Tais 
previsões, em razão do diálogo de fontes, claramente poderiam ser 
estendidas aos Juizados Estaduais, de modo a permitir a interposição 
de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que versem 
sobre este assunto. 

Por fim, a terceira posição firma entendimento majoritário 
a respeito do tema e define ser cabível a impetração de Mandado 
de Segurança para combater casos excepcionais de decisões 
interlocutórias no âmbito dos Juizados. 

  3.2 A IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS POR 
MANDADO DE SEGURANÇA

Aclarado o cenário da sistemática dos Juizados Especiais e das 
razões para a limitação dos meios de impugnação dos provimentos 
emanados deste órgão, bem como, delimitado também o procedimento 
especial do Mandado de Segurança, com destaque para sua utilização 
como meio de impugnação autônomo de atos judicial, impõe-se como 
medida essencial especificar os casos em que há maior incidência de 
impetração do writ no âmbito do Juizado Especial. 

Como visto anteriormente, a utilização do remédio constitucional 
para combater decisões interlocutórias deve ser restrita a casos 
onde estiverem presentes os requisitos constitucionais para sua 
impetração, ou seja, violação de direito líquido e certo, e que o ato 
judicial impugnado seja ilegal ou abusivo. 

A  rigor,  interpretando   os  requisitos para impetração do 
mandamus, segundo Meirelles (2008), entende-se incabível sua 
utilização para os seguintes casos: a) decisões em sede de instrução 
probatória, devendo a parte que se sentir prejudicada com a produção 
de prova arguir seu inconformismo em preliminar de recurso contra 
a sentença (Turma Recursal do TJRJ, Proc. n.° 2003.700.001.736-2, Rel. 
Juíza Myriam Medeiros da Fonseca Costa); b) decisões que aplicam os 
efeitos da revelia, já que, em razão da concentração processual, esta 
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irresignação poderá ser matéria preliminar em sede de recurso 
inominado (3.ª Turma Recursal de Porto Alegre/RS-TJRS, MS n.º 
71000937805); c) decisões que indeferem ou determinam a formação 
de litisconsórcio, por não se afigurar caso de correlação simultânea 
de ilegalidade e prejuízo; d) decisões que suprimem fase processual, 
em decorrência do princípio da transcendência que determina a 
não ocorrência de nulidade caso não seja constatado prejuízo, ou 
seja, plenamente possível sua arguição em preliminar de recurso 
inominado. 

Ante a análise da regra geral do não cabimento contra as decisões 
interlocutórias especificadas, imperiosa é a análise das situações 
que possibilitam o manejo do MS. Assim, utilizando-se da mesma 
interpretação, entende-se por cabível, nos casos de deferimento ou 
indeferimento de tutela antecipatória ou acautelatória, institutos 
plenamente aplicáveis à sistemática dos Juizados, conforme orientação 
do enunciado 26 do FONAJE, isso quando a obrigação imposta 
revelar-se física ou juridicamente impossível, bem como para se 
evitar flagrante dano real, fruto de ilegalidade, ou ainda que se revele 
incompatível com as exigências legais dos institutos, concluindo-
se por  perfeitamente admissível a impetração do MS, por evidente, 
nessas situações, a possibilidade real e efetiva de se causar danos à 
parte prejudicada.

Decisões que fixam, reduzem ou aumentam multa também 
poderão ser alvo do mandamus, já que sua aplicação depende de 
avaliação fundamentada do Juiz da situação enfrentada nos autos, 
de sorte que, nos casos em que a obrigação se revele impossível, 
acarretando em dano real ante sua ilegalidade, in verbis: 

Viola direito líquido e certo da parte a decisão que, 
visando obrigá-la ao cumprimento de obrigação 
que não lhe é possível (transferência de registro 
de veículo cuja titularidade pertence a terceiro), 
renova cominação de multa já consolidada e acena 
com possibilidade de prisão por desobediência. 
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Segurança concedida (1.ª Turma Recursal de Porto 
Alegre/RS - TJRS, MS n.º 71000805333).

Conforme dito alhures, as situações mais comuns de cabimento 
do MS são contra decisões em feitos em execução, já que, nestes casos, 
a sentença é mero reconhecimento do direito ao crédito, e todos os atos 
executórios posteriores não terão momento próprio para impugnação 
através de preliminar de recurso. 

Por fim, a decisão que nega seguimento a recurso também 
poderá ser combatida através de impetração de MS pelo fato de não 
haver na Lei nº. 9.099/95, qualquer meio de irresignação contra esta 
decisão, que pode se mostrar equivocada quando da análise dos 
requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursal) 
ou extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), 
causando evidente dano irreparável à parte prejudicada, viabilizando 
o manejo “como forma de aferição da violação do direito líquido e 
certo da recorrente de ver o recurso que interpusera processado e 
submetido à apreciação da instância revisora” (1.ª Turma Recursal dos 
Juizados Especiais do TJDF, MS n.° 2004 06 6 000332-2). 

CONCLUSÃO

Em decorrência da análise dos diferentes aspectos e 
especificidades acerca do mandamus, é possível inferir que a matéria 
ainda não possui solução concreta, tendo em vista que os critérios 
de admissibilidade da impetração de Mandado de Segurança contra 
decisão interlocutória, no âmbito dos Juizados, estão alicerçados 
nas hipóteses gerais de cabimento do writ para combate de atos 
judiciais. Desta forma, não há como fixar tanto doutrinária quanto 
jurisprudencialmente, hipóteses taxativas sobre o cabimento ou não 
do mandamus na hipótese de combate das decisões interlocutórias 
em sede dos Juizados Especiais, sendo necessário analisar de forma 
detida cada caso, a fim de aferir possível hipótese de cabimento ou 
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não do MS, tendo vista os critérios interpretativos estabelecidos pelas 
Cortes Superiores, contudo, conforme exemplificado anteriormente, 
existem decisões no sentido de aceitar a utilização deste remédio em 
face de decisões interlocutórias nos Juizados.

Insta ressaltar, contudo, a título de considerações finais, restar 
clarificado que, como se vê em inúmeros casos no direito processual 
brasileiro, a celeuma que se apresenta em razão da controvérsia 
do tema decorre primordialmente da inabilidade do legislador em 
construir a norma, vez que não há previsão das possíveis situações 
que poderão se apresentar diante da discutida sistemática processual 
desse microssistema, o que acarreta na propositura de demandas, 
com o objetivo de apenas e tão somente discutir questões formais.
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 OBRIGAÇÃO ALIMENTAR NAS FAMÍLIAS 
RECONSTITUÍDAS: UMA ANÁLISE À LUZ DO DIREITO 

ARGENTINO

Carla Eduarda de Almeida Vieira14

INTRODUÇÃO

 Para a elaboração da dissertação de mestrado, que buscou 
discutir a possibilidade da vedação ao comportamento contraditório 
ser utilizada como fundamento da obrigação alimentar nas famílias 
reconstituídas, foi feito um estudo sobre o novo Código Civil e 
Comercial Argentino, em vigor desde 01 de agosto de 2015, que 
inovou no tratamento destinado à essa modalidade familiar, prevendo 
expressamente os direitos e deveres dos progenitores e filhos afins, 
popularmente conhecidos no Brasil como padrastos/madrastas e 
enteados, inclusive no que tange à obrigação alimentar.

Entende-se por família reconstituída o núcleo familiar 
oriundo do casamento ou da união estável, no qual um ou ambos os 
membros do casal possuem pelo menos um filho decorrente de um 
relacionamento anterior. Também denominada de família mosaico, 
recomposta ou híbrida, essa modalidade familiar decorre da premissa 
que o ordenamento jurídico atual confere aos indivíduos a liberdade 
de constituição e desconstituição familiar, viabilizando a busca pela 
felicidade em novos arranjos.

14 Mestra em Direito Privado e Especialista em Direito Processual pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais. Professora Assistente da Faculdade do Sul da 
Bahia. Advogada. 
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Contudo, a despeito da relevância dessas famílias no cenário 
atual15, não há, na legislação pátria, nenhum diploma legal que 
destine um tratamento mais aprofundado às famílias reconstituídas 
e às relações jurídicas formadas entre esses sujeitos. No Código Civil, 
esse núcleo familiar é abordado apenas pelo art. 1.595, referente ao 
vínculo de afinidade, e pelo art. 1.636, segundo o qual a celebração de 
novo casamento ou união estável não afeta o poder familiar existente 
sobre os filhos do relacionamento anterior, que será exercido sem 
nenhuma intervenção do novo cônjuge ou companheiro.

Diversamente do Brasil, outros países dedicaram uma abordagem 
legislativa mais profícua ao tema das famílias reconstituídas, a exemplo 
da Alemanha, da Inglaterra e de alguns estados dos Estados Unidos 
da América. Como marco teórico do presente trabalho, conforme 
narrado, adotou-se o Novo Código Civil da Argentina, em virtude da 
recenticidade do diploma, da proximidade geográfica entre os países 
e da extensão do tratamento destinado ao tema. 

Assim, por meio de um estudo de direito comparado, será feita 
uma análise da abordagem argentina destinada aos institutos de 
Direito de Família, especialmente à obrigação alimentar nas famílias 
reconstituídas, de modo a apresentar possíveis soluções a serem 
utilizadas pelo Poder Judiciário brasileiro quando chamado a resolver 
questões atinentes à obrigação alimentar entre pais e filhos afins nesse 
contexto.

15 Em 2010, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística investigou, pela primeira 
vez, a situação dos filhos em relação aos cônjuges por domicílio de maneira mais 
desagregada, possibilitando o cálculo do percentual de famílias reconstituídas, as 
quais o instituto denomina como “núcleos familiares constituídos depois da separação 
ou morte de um dos cônjuges”. Destarte, de acordo com o Censo Demográfico 
daquele ano, em 16,3% das famílias formadas por casais com filhos, um ou ambos os 
parceiros possuem filhos de relacionamentos anteriores (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010).
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1. CÓDIGO CIVIL E COMERCIAL DA ARGENTINA

Através do Decreto nº 191/2011, de autoria da então presidente 
Cristina Kirchner, foi designada uma comissão responsável pela 
“elaboração do projeto de lei de reforma, atualização e unificação 
dos códigos civil e comercial” (ARGENTINA, 2011, tradução nossa), 
composta por dois ministros da Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
Ricardo Luis Lorenzetti (presidente da comissão) e Elena Highton de 
Nolasco, e pela jurista e professora Aída Kemelmajer de Carlucci.

De acordo com a exposição de motivos redigida pelo presidente 
da Comissão, a proposição metodológica central do projeto é o 
estabelecimento de princípios estruturantes do ordenamento, 
reconhecendo as funções de coordenação e integração do novo 
diploma, ao afirmar que “a relação entre um Código e os microssistemas 
jurídicos é a do sol que ilumina cada um deles e que os mantêm dentro 
do sistema” (LORENZETTI, 2012, p.3, tradução nossa).

No que tange ao Direito de Família, há a regulamentação de 
diversas condutas sociais até então ignoradas pela legislação, a 
exemplo dos relacionamentos homoafetivos16, reconhecendo-se a 
inserção da família em um contexto multicultural. 

Visando à instauração de um paradigma protetivo, o projeto do 
Código Civil busca a igualdade real entre os sujeitos, desenvolvendo 
um conjunto de normas que o ministro denomina “uma verdadeira 
ética dos vulneráveis”, considerando a pessoa concreta, acima da ideia 
de um sujeito abstrato e desvinculado de sua posição vital, que pode 
ser a de paciente, consumidor, deficiente, membro de comunidades 

16 Artículo 402. Interpretación y aplicación de las normas 
Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada enel sentido de limitar, restringir, 
excluir o suprimir laigualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del 
matrimonio, y losefectos que ésteproduce, sea constituido por dos personas de 
distinto o igual sexo.
Artículo 509. Ámbito de aplicación
Lasdisposiciones de este Título se aplican a launiónbasadaen relaciones afectivas 
de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que 
conviven y compartenunproyecto de vida común, seandelmismo o de diferente sexo.
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indígenas, dentre outras situações existenciais (LORENZETTI, 2012, 
p.5, tradução nossa).

Com isso, foram incorporadas ao Código as normas relativas 
ao Direito do Consumidor, e suprimidas muitas que estabeleciam 
disposições discriminatórias, especialmente no âmbito do casamento 
e das sucessões. 

Ricardo Lorenzetti ressalta que a tradição jurídica carrega uma 
grande quantidade de categorias que atualmente possuem um viés 
discriminatório, razão pela qual foram incluídas normas gerais de 
interpretação não discriminatória, a exemplo do art. 402, que dispõe 
que nenhuma norma pode ser interpretada nem aplicada no sentido 
de limitar, restringir, excluir ou suprimir a igualdade de direitos e 
obrigações dos membros do casamento e os efeitos que esse produz, 
seja constituído por pessoas de sexo diferente ou igual (LORENZETTI, 
2012, p.6, tradução nossa).

Assim, em 08 de outubro de 2014, foi promulgado o novo Código 
Civil da Argentina (Lei nº 26.994/2014), denominado Código Civil y 
Comercial de la Nación (CCyC), que passou a vigorar em 01 de agosto 
de 2015.

1.1 ALIMENTOS

No que tange aos alimentos, o CCyC estabelece o dever de prestá-
los entre os cônjuges durante a vida em comum e também na separação 
de fato17, consagrando o matrimônio como uma das fontes legais da 
obrigação alimentar. Após o divórcio, a prestação alimentar é devida 
quando um dos cônjuges padece de uma doença grave preexistente ao 
rompimento da relação, que o impede de se auto sustentar, ou quando 

17 Artículo 432. Alimentos 
Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida encomún y 
laseparación de hecho. Conposterioridad al divorcio, laprestación alimentaria 
sólo se debeenlossupuestos previstos en este Código, o por convención de 
las partes. Esta obligación se rige por lasreglas relativas a los alimentos entre 
parientesencuantoseancompatibles.
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não possuir recursos próprios suficientes nem possibilidade razoável 
de obtê-los, hipótese na qual a obrigação não poderá ter duração 
superior ao número de anos de duração do matrimônio18.

O CCyC incorpora ao Direito Argentino a figura dos alimentos 
compensatórios, denominados de “compensação econômica”, que 
são devidos ao cônjuge que, em virtude do divórcio, vier a sofrer um 
desequilíbrio manifesto que signifique uma piora de sua situação19. Tal 
compensação pode ocorrer através de prestação única, de renda por 
tempo determinando ou, excepcionalmente, indeterminado e pode 
ser paga em dinheiro, mediante o usufruto de determinados bens ou 
de qualquer outro modo acordado entre as partes ou determinado 
pelo juiz.

Herrera, Caramelo e Picasso sustentam que, apesar de possuir 
algumas semelhanças com outros institutos jurídicos, a exemplo 
dos alimentos e da indenização por perdas e danos, a figura da 
compensação econômica não pode ser assimilada a nenhum deles 
de forma plena, possuindo a finalidade de favorecer a real igualdade 
e condições e oportunidades após o término do projeto de vida em 

18 Artículo 434. Alimentos posteriores al divorcio 
Las prestaciones alimentarias pueden ser fijadasaundespuésdeldivorcio: 
a) a favor de quien padece una enfermedad grave prexistente al divorcio que 
leimpideautosustentarse. Si el alimentante fallece, laobligación se transmite a sus 
herederos. 
b) a favor de quien no tiene recursos propios suficientes niposibilidadrazonable de 
procurárselos. Se tienenencuentalos incisos b), c) y e) del artículo 433. La obligación 
no puedetener una duración superior al número de años que duróel matrimonio y no 
procede a favor del que recibelacompensación económica del artículo 441. 
Enlos dos supuestos previstos en este artículo, laobligacióncesa si: desaparece 
la causa que lamotivó, o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive 
enuniónconvivencial, o cuandoel alimentado incurreenalguna de lascausales de 
indignidad. 
Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigenlas pautas 
convenidas. 
19 Artículo 441. Compensación económica 
El cónyuge a quieneldivorcioproduceundesequilibriomanifiesto que signifique 
unempeoramiento de susituación y que tiene por causa adecuadael vínculo 
matrimonial y su ruptura, tienederecho a una compensación. Esta puede consistir 
en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, 
por plazo indeterminado. Puedepagarsecondinero, conelusufructo de determinados 
bienes o de cualquierotro modo que acuerdenlas partes o decida eljuez.
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comum (HERRERA; CARAMELO; PICASSO, 2015b, p.76, tradução 
nossa). 

O art. 52920 traz o conceito de parentesco adotado pelo CCyC, 
consubstanciado no vínculo jurídico existente entre pessoas em razão 
da natureza, das técnicas de reprodução humana assistida, da adoção 
e da afinidade. Este último, de acordo com o art. 53621, representa o elo 
existente apenas entre a pessoa casada e os parentes do seu cônjuge, 
o que revela que a união estável não gera parentesco por afinidade no 
Direito Argentino, diferentemente do que ocorre no Brasil.

Um dos principais efeitos civis do parentesco é o estabelecimento 
da obrigação alimentar, que, segundo o CCyC22, compreende os 
parentes em linha reta, “sejam ascendentes ou descendentes, sem 
que se estabeleça preferência entre uma ou outra direção, nem limite 
de grau” (HERRERA; CARAMELO; PICASSO, 2015b, p.238, tradução 
nossa), bem como os colaterais em segundo grau, ou seja, irmãos 
unilaterais ou bilaterais.

Há, nesse contexto, uma regra de subsidiariedade, de modo 
que o critério para a escolha do legitimado passivo está determinado 
pela proximidade do vínculo. Assim, a obrigação alimentar só nasce 

20 Artículo 529. Concepto y terminología
Parentesco es el vínculo jurídico existente entre personas enrazón de lanaturaleza, las 
técnicas de reproducción humana asistida, laadopción y laafinidad. 
Lasdisposiciones de este Código que se refieren al parentesco sindistinción se 
aplicansólo al parentesco por naturaleza, por métodos de reproducción humana 
asistida y por adopción, sea en línea recta o colateral. 
21 Artículo 536. Parentesco por afinidad. Cómputo. Exclusión
El parentesco por afinidad es el que existe entre la persona casada y losparientes de 
sucónyuge. 
Se computa por el número de grados en que elcónyuge se encuentrarespecto de 
esosparientes. 
El parentesco por afinidad no crea vínculo jurídico alguno entre losparientes de uno 
de loscónyuges y losparientesdelotro.
22 Artículo 537. Enumeración
Los parientes se deben alimentos enelsiguienteorden: a) losascendientes y 
descendientes. Entre ellos, estánobligados preferentemente los más próximos en 
grado; b) loshermanosbilaterales y unilaterales. Encualquiera de lossupuestos, los 
alimentos sondebidos por los que estánenmejores condiciones para proporcionarlos. 
Si dos o más de ellosestánen condiciones de hacerlo, estánobligados por partes 
iguales, pero eljuezpuedefijarcuotas diferentes, segúnlacuantía de losbienes y cargas 
familiares de cada obligado.
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de forma efetiva para um parente mais distante quando não houver 
nenhum outro parente próximo em ordem, linha ou grau que possua 
condições de satisfazê-la. Da mesma maneira, os irmãos só devem 
alimentos caso não haja parentes em linha reta capazes de assumir a 
obrigação.

No caso de parentes do mesmo grau, cada um concorre na 
medida de sua capacidade econômica, de modo que os alimentos são 
devidos por quem estiver em melhores condições de proporcioná-
los. Assim, a princípio, caso vários parentes estejam em condições de 
fornecer alimentos, a obrigação se divide em partes iguais entre eles.

O CCyC prevê, ainda, a existência de obrigação alimentar entre 
parentes por afinidade no primeiro grau da linha reta23, isto é, entre 
sogro(a) e genro/nora e entre pais e filhos afins.

“Essa fonte de obrigação alimentar possui fundamento na 
solidariedade familiar, um dos pilares constitucionais do Direito 
de Família, cuja finalidade é assegurar a subsistência digna dos 
parentes mais próximos” (HERRERA; CARAMELO; PICASSO, 2015b, 
p.238, tradução nossa). Em todos os casos, o parente que pede os 
alimentos deve comprovar a inexistência de meios econômicos para 
sua manutenção e a impossibilidade de adquiri-los com seu trabalho, 
sendo indiferente a causa que o levou à necessidade24.

1.2 FAMÍLIAS RECONSTITUÍDAS 

Ainda no âmbito do Direito de Família, o CCyC inova ao 
regulamentar as famílias reconstituídas, então denominadas familias 
ensambladas, ao incluir no Título VII, relativo à responsabilidade 

23 Artículo 538. Parientes por afinidad
Entre losparientes por afinidadúnicamente se deben alimentos los que están 
vinculados en línea rectaen primer grado.
24 Artículo 545. Prueba
El pariente que pide alimentos debeprobar que lefaltanlosmedios económicos 
suficientes y laimposibilidad de adquirirlosconsutrabajo, cualquiera que sea la causa 
que hayagenerado tal estado.
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parental, um capítulo contendo os direitos e deveres dos progenitores 
e filhos afins. 

O Código conceitua como progenitor afim o cônjuge ou 
convivente que vive com quem tem ao seu cargo o cuidado pessoal 
da criança ou adolescente25. Com isso, percebe-se que o conceito 
de família reconstituída adotado pelo CCyC se restringe ao núcleo 
formado pelo genitor guardião com seus filhos, o novo cônjuge ou 
companheiro com seus filhos, caso os tenha, bem como por eventuais 
filhos comuns do novo casal, excluindo-se os núcleos formados pelo 
genitor não-guardião.

Conforme já se adiantou, a união estável não gera vínculo 
de parentesco por afinidade no Direito Argentino. Nesse sentido, 
na hipótese de um núcleo familiar composto por um sujeito, sua 
companheira e o filho desta, não há vínculo de afinidade entre ele e 
o menor, que, ao revés, existiria caso fosse constituído casamento. 
Contudo, Herrera, Caramelo e Picasso sustentam que o CCyC criou um 
novo vínculo denominado de “progenitor afín”, gerador de direitos e 
obrigações entre o pai afim e o filho de sua parceira, que alcançam não 
apenas os pares casados, mas também os que vivem em união estável 
(HERRERA; CARAMELO; PICASSO, 2015b, p.236, tradução nossa).

Segundo a nova sistemática argentina26, o cônjuge ou 
companheiro do genitor do menor tem o dever de cooperar na criação 
e na educação dos filhos do outro, realizar os atos cotidianos relativos 
à sua formação no âmbito doméstico e tomar decisões diante de 
situações de urgência. É destacado que tal colaboração não afeta os 
direitos dos titulares do poder familiar, intitulado responsabilidade 

25 Artículo 672. Progenitor afín
Se denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que vive conquientiene a su 
cargo el cuidado personaldelniño o adolescente.
26 Artículo 673. Deberesdel progenitor afín
El cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar enlacrianza y educación 
de loshijosdelotro, realizar losactos cotidianos relativos a suformaciónenelámbito 
doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo 
entre el progenitor y sucónyuge o conviviente prevalece elcriteriodel progenitor. Esta 
colaboración no afectalosderechos de los titulares de laresponsabilidad parental.
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parental, e que, na hipótese de discordância entre o genitor e seu 
cônjuge ou companheiro, prevalece o critério do genitor.

Caso o genitor guardião não esteja em condições de exercer o 
poder familiar de forma plena, seja em razão de viagem, enfermidade 
ou incapacidade transitória, é possível que este delegue ao seu cônjuge 
ou companheiro o exercício da responsabilidade parental, desde 
que o outro genitor também esteja impossibilitado ou que não seja 
conveniente que ele desempenhe essa função. Para que ocorra essa 
delegação, é necessária a homologação judicial, dispensável apenas 
quanto o genitor não-guardião expressar sua concordância de modo 
taxativo27.

O CCyC prevê, ainda, que, em caso de morte, ausência ou 
incapacidade de um dos genitores, o outro pode assumir o exercício 
da responsabilidade parental conjuntamente com seu cônjuge 
ou convivente, acordo que deve ser homologado judicialmente, 
prevalecendo sempre a opinião do genitor na hipótese de conflito. A 
lei estipula como causas de extinção do exercício em conjunto entre 
genitor e pai afim a dissolução do casamento ou da união estável e 
a recuperação da capacidade plena do genitor que não estava no 
exercício da responsabilidade parental28.

Assim, percebe-se que, de maneira diversa do Código Civil 
brasileiro, o Código Civil y Comercial de la Nación reconhece a 
legitimidade do pai afim para praticar atos inerentes ao poder familiar, 

27 Artículo 674. Delegaciónenel progenitor afín
El progenitor a cargo delhijopuede delegar a sucónyuge o convivienteelejercicio de 
laresponsabilidad parental cuando no estuvieraen condiciones de cumplirlafunciónen 
forma plena por razones de viaje, enfermedad o incapacidadtransitoria, y siempre 
que exista imposibilidad para sudesempeño por parte delotro progenitor, o no fuera 
conveniente que este último asumasuejercicio. Esta delegaciónrequierelahomologación 
judicial, excepto que elotro progenitor expresesuacuerdo de modo fehaciente.
28 Artículo 675. Ejercicio conjunto conel progenitor afín
En caso de muerte, ausencia o incapacidaddel progenitor, elotro progenitor 
puedeasumirdichoejercicio conjuntamente consucónyuge o conviviente. Este 
acuerdo entre el progenitor enejercicio de laresponsabilidad parental y sucónyuge 
o convivientedebe ser homologado judicialmente. En caso de conflicto prima 
laopinióndel progenitor. Este ejercicio se extingue conla ruptura del matrimonio o de 
launiónconvivencial. También se extingue conlarecuperación de lacapacidad plena 
del progenitor que no estabaenejercicio de laresponsabilidad parental.
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dando visibilidade jurídica a uma realidade social existente há muitos 
anos, mas que até então era mantida nas sombras. Segundo Herrera, 
Caramelo e Picasso,

O termo “ensambladas” alude ao intercâmbio 
do novo grupo familiar com relações familiares 
anteriores (...). Talvez gerem filhos em comum, e se 
convertam assim em genitores comuns, resultando 
plenamente aplicáveis as normas que regulam a 
responsabilidade parental, mas os vínculos entre 
o(a) companheiro(a) ou cônjuge de uma pessoa com 
filhos esses filhos, especialmente diante da ruptura 
do casal, careciam de normas que o regulassem no 
Código Civil. (HERRERA; CARAMELO; PICASSO, 
2015b, p.507, tradução nossa)

As particularidades e o grau de complexidade característicos 
das famílias ensambladas demandavam um sistema próprio de 
regulamentação, sendo necessário coordenar a extensão dos direitos 
e deveres do pai afim com o exercício da autoridade parental do 
genitor não-guardião. Desse modo, impõe-se ao pai afim deveres 
de colaboração na criação, especialmente no que tange às questões 
cotidianas, sem, contudo, afetar a responsabilidade parental do 
genitor que não detém a guarda.

Inobstante, é criticável a posição adotada pelo art. 675 do CCyC, 
ao determinar que a dissolução do casamento ou da união estável 
impõe o fim automático do exercício em conjunto da responsabilidade 
parental, especialmente nas hipóteses narradas no artigo, nas quais o 
outro genitor é ausente, desconhecido, ou não possua condições de 
exercer tal múnus.

Conforme visto, a convivência cotidiana entre pai e filho afim 
pode criar e estreitar laços de cuidado e afeto, fazendo com que 
aqueles sujeitos passem a se enxergar efetivamente como pai e filho. A 
ruptura inesperada desse vínculo é capaz de gerar graves danos para os 
envolvidos, notadamente para os menores de idade, de modo que seria 
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mais aconselhável uma avaliação judicial a respeito da continuidade 
ou não do exercício da responsabilidade parental pelo pai afim.

A convivência entre o cônjuge ou companheiro e os filhos do 
outro “geralmente implica na realização de tarefas de atenção e cuidado 
que a vida cotidiana impõe, de modo que o rompimento do casal não é 
um argumento suficiente nem necessário para interromper esse tipo 
de vínculo” (HERRERA; CARAMELO; PICASSO, 2015b, p.508, tradução 
nossa).

1.3 FILIAÇÃO, MULTIPARENTALIDADE E ADOÇÃO

No que tange à possibilidade de reconhecimento de múltiplos 
vínculos de filiação, o CCyC, pelo menos a princípio, veda a 
multiparentalidade, na medida em que estabelece expressamente 
que nenhuma pessoa pode ter mais de dois vínculos filiais, qualquer 
que seja a natureza da filiação29. Nos Fundamentos do Anteprojeto, a 
comissão sustenta que “se mantém o sistema binário, ou seja, ninguém 
pode ter vínculo filial com mais de duas pessoas ao mesmo tempo; 
se alguém pretende estabelecer vínculo com outra pessoa, deve 
anteriormente realizar a revogação de algum deles” (LORENZETTI; 
NOLASCO; CARLUCCI, 2012, p.76, tradução nossa).

Nessa conjuntura, o novo Código estabelece que os vínculos de 
filiação se dão por adoção, mediante técnicas de reprodução assistida 
ou pela natureza. São previstas três espécies de adoção: a plena, 
a simples e a recém-criada adoção de integração, que é aquela que 
recai sobre o filho do cônjuge ou convivente. A adoção plena confere 
ao adotado a condição de filho e extingue os vínculos jurídicos com a 

29 Artículo 558. Fuentes de lafiliación. Igualdad de efectos
La filiaciónpuedetener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción 
humana asistida, o por adopción. 
La filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana 
asistida, matrimonial y extramatrimonial, surtenlosmismosefectos, conforme a 
lasdisposiciones de este Código. 
Ninguna persona puedetener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea lanaturaleza 
de lafiliación. 
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família de origem, com a exceção dos impedimentos matrimoniais. Já 
a adoção simples confere o estado de filho ao adotado, mas, em regra, 
não cria vínculos jurídicos com os parentes nem com o cônjuge do 
adotante30.

Inobstante, o art. 62131 faculta ao juiz flexibilizar as características 
das adoções simples e plena, no sentido de manter ou gerar vínculos 
com determinadas pessoas, de acordo com as circunstâncias do caso 
concreto e com o melhor interesse do menor. Desse modo, o juiz pode 
manter subsistente o vínculo com algum parente originário do menor, 
que seria extinto com a adoção plena, ou criar um vínculo jurídico 
com determinado parente do adotante na adoção simples.

A adoção de integração, por seu turno, possui características 
particulares que justificam sua regulamentação apartada, tendo em 
vista que seu objeto é 

muito diferente da adoção geral, que parte da 
ideia de uma impossibilidade ou dificuldade de 
uma criança em permanecer com sua família de 
origem ou ampliada. Isso não é o que acontece na 
adoção de integração, instituto que está orientado 
à incorporação de uma criança ou adolescente a 

30 Artículo 620. Concepto 
La adopción plena confiere al adoptado lacondición de hijo y extingue los vínculos 
jurí- dicosconlafamilia de origen, conlaexcepción de que subsistenlos impedimentos 
matrimoniales. El adoptado tieneenlafamilia adoptiva losmismosderechos y 
obligaciones de todo hijo. 
La adopciónsimpleconfiereel estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos 
jurídicos conlosparientesniconelcónyugedel adoptante, exceptolodispuestoen este 
Código. 
La adopción de integración se configura cuando se adopta al hijodelcónyuge o 
delconviviente y generalosefectos previstos enlaSección 4ª de este Capítulo.
31 Artículo 621. Facultadesjudiciales
El juezotorgalaadopción plena o simplesegúnlas circunstancias y atendiendo 
fundamentalmente al interés superior delniño.
Cuando sea más conveniente para elniño, niña o adolescente, a pedido de parte y 
por motivos fundados, eljuezpuedemantener subsistente el vínculo jurídico con uno o 
variosparientes de lafamilia de origenenlaadopción plena, y crear vínculo jurídico con 
uno o variosparientes de lafamiliadel adoptante enlaadopciónsimple. En este caso, no 
se modifica elrégimen legal de lasucesión, ni de laresponsabilidad parental, ni de los 
impedimentos matrimoniales regulados en este Código para cada tipo de adopción.
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uma família na qual seu pai ou mãe contraíram 
matrimônio e desejam que esse filho de um deles 
seja um filho em comum, um filho de ambos para 
integrar e constituir uma única família no sentido 
jurídico, porque seguramente já a constituem na 
prática (...). Não está destinada a excluir, extinguir 
ou restringir vínculos, senão a ampliá-los, mediante 
a integração de uma pessoa a um grupo familiar já 
existente, formada por uma criança ou adolescente 
e o seu genitor. (CARLUCCI; HERRERA; LLOVERAS, 
2014, p.679, tradução nossa)

Assim, conforme se extrai da sua própria denominação, 
a finalidade da adoção de integração é integrar o cônjuge ou 
companheiro do genitor a esse núcleo familiar já consolidado, 
revestindo de juridicidade o vínculo socioafetivo preexistente entre 
adotante e adotado. 

O art. 630 prevê que a adoção de integração sempre mantém o 
vínculo de filiação e todos os seus efeitos entre o adotado e seu genitor 
de origem, cônjuge ou companheiro do adotante32, nada dispondo 
acerca dos efeitos com relação ao genitor não-guardião. Já o dispositivo 
seguinte versa sobre o vínculo entre o adotado e o adotante, cujos 
efeitos podem assumir a forma da adoção plena ou simples, a depender 
principalmente dos vínculos parentais que o adotado já possui.

Caso o adotado possua um único vínculo filial de origem, 
ele se insere na família do adotante com todos os efeitos da adoção 
plena, aplicando-se as regras sobre a titularidade e o exercício da 

32 Artículo 630. Efectos entre el adoptado y su progenitor de origen
La adopción de integraciónsiempremantieneel vínculo filiatorio y todos sus efectos 
entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge o convivientedel adoptante. 
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responsabilidade parental às relações entre o genitor, o adotante e o 
adotado33. 

Já na hipótese de o adotado possuir dois vínculos filiais de origem, 
a solução jurídica adquire maior complexidade, determinando-se a 
aplicação do anteriormente mencionado art. 621. Assim, de acordo 
com as faculdades outorgadas pela norma, o juiz poderá determinar 
a adoção segundo diversas modalidades: de forma simples; de forma 
plena; de forma simples, mas gerando alguns vínculos jurídicos com 
a família do adotante; ou de forma plena, mas mantendo subsistentes 
vínculos jurídicos com alguns parentes da família originária (LOPES; 
CASTELLANO; AGUIRRE, 2015, p.13, tradução nossa).

Caso se optasse pela adoção simples, seriam 
aplicados os artigos 627 e seguintes do CCyC, 
concernentes a esse tipo adotivo. Desse modo, 
a titularidade e o exercício da responsabilidade 
parental se transferem ao adotante, que será 
compartilhada com seu cônjuge ou companheiro. 
Não obstante, os direitos e deveres que resultam 
do vínculo de origem com o genitor com quem não 
convive não são extintos. A família de origem terá 
direito de manter contato com o adotado, exceto se 
isso for contrário ao seu melhor interesse (...).
No caso de uma criança com duplo vínculo parental, 
a adoção poderá ser outorgada de forma plena 
se for do melhor interesse do filho. Nesse caso, 
também se transfere a titularidade e exercício da 
responsabilidade parental, se confere ao adotado 
a condição de filho e se extinguem os vínculos 
jurídicos com a família de origem; não obstante, 
conforme se vem afirmando, o juiz terá a faculdade 

33 Artículo 631. Efectos entre el adoptado y el adoptante 
La adopción de integraciónproducelossiguientesefectos entre el adoptado y el 
adoptante: 
a) si el adoptado tieneun solo vínculo filial de origen, se inserta enlafamiliadel 
adoptante conlosefectos de laadopción plena; lasreglas relativas a latitularidad y 
ejercicio de laresponsabilidad parental se aplican a las relaciones entre el progenitor 
de origen, el adoptante y el adoptado.
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de preservar alguns deveres e/ou direitos a cargo do 
genitor de origem não convivente, por exemplo, o 
direito de visitas, ou manter vínculos com alguns de 
seus parentes. (LOPES; CASTELLANO; AGUIRRE, 
2015, p.13/14, tradução nossa).

Diante desse cenário, surge o questionamento se a possibilidade 
de adoção do filho do cônjuge, na hipótese de o menor já possuir 
dois vínculos parentais, não configuraria a multiparentalidade, 
representando uma exceção ao art. 558 do CCyC.

Segundo Lopes, Castellano e Aguirre, a adoção de integração foi 
pensada para os casos em que um dos genitores é ausente, afirmando 
que, na hipótese de ambos os pais terem estabelecido fortes vínculos 
socioafetivos com os filhos, exercendo a paternidade de modo 
eficiente, não seria conveniente a aplicação desse instituto, devendo 
ser utilizada apenas a regulamentação relativa à figura do pai afim 
(LOPES; CASTELLANO; AGUIRRE, 2015, p.14, tradução nossa).

No mesmo sentido, Grosman afirma que o instituto da adoção 
de integração não é possível diante de pais presentes, possuindo 
aplicação limitada a hipóteses restritas, como no caso de um dos 
genitores ter falecido, não ter reconhecido o filho ou ter sido privado 
da responsabilidade parental (GROSMAN, 2013, p.97, tradução nossa).

Por outro lado, Brunel e outros defendem que, tendo em vista os 
parâmetros estabelecidos pelo art. 621 (melhor interesse do menor, 
pedido da parte e motivos fundamentados), o juiz poderia admitir 
a inserção do filho em três polos filiatórios: os de seus genitores de 
origem e o cônjuge ou companheiro de um deles, que decide adotá-
lo, de modo que a inteligência dos art. 631 e 621 representaria uma 
exceção expressa à disposição do art. 558 (BRUNEL et al, 2015, p.7, 
tradução nossa).



 | 83LEITURAS JURÍDICAS

O estudo da socioafetividade é recente na doutrina argentina, 
que tem os autores brasileiros como referências no assunto34. Nessa 
conjuntura, o instituto tem atuado como diretriz de interpretação de 
todas as relações interpessoais, capaz de colocar em xeque o princípio 
binário da filiação35 (VERA; SILVA, 2016, p.2, tradução nossa).

Na XXV Jornada Nacional de Direito Civil, evento que reuniu 
professores de Direito de 30 universidades argentinas para debaterem 
sobre temas de sua especialidade, foi concluído pela maioria da 
comissão de Família “Identidade e Filiação” que, “nos casos de 
multiparentalidade, é possível declarar a inconstitucionalidade do art. 
558 do Código Civil e Comercial da Nação” (COMISIÓN 6, 2015, p.1, 
tradução nossa).

Nesse viés, verifica-se que o art. 558 é um dispositivo recente e 
já bastante questionado, de modo que apenas o tempo será capaz de 
mostrar sua continuidade ou derrocada. 

2. ALIMENTOS NAS “FAMILIAS ENSAMBLADAS”

O CCyC traz outra importante novidade, que diz respeito à 
obrigação alimentar dos pais afins. O art. 676 prevê que a obrigação 
alimentar do cônjuge ou convivente em relação aos filhos do outro tem 
caráter subsidiário, dever que cessa nos casos de dissolução do vínculo 
conjugal ou ruptura da convivência. Não obstante, se a mudança da 
situação puder ocasionar um grave dano à criança ou ao adolescente, 
e o cônjuge ou convivente tiver assumido o sustento do filho do outro 

34 La noción de socioafectividad, elaborada por ladoctrinabrasileraen torno a las 
relaciones paterno-filiales, es unhecho jurídico compuesto no solo de características 
genéticas sino también de elementos sociales y afectivos. (VERA; SILVA, 2016, p.2)
35 A Argentina ainda possui pouquíssimos casos de reconhecimento da 
multiparentalidade. No primeiro deles, um casal de mulheres, por meio de técnicas 
de reprodução assistida, teve um bebê, registrado como filho de ambas. Contudo, 
o doador do sêmen sempre esteve presente na vida da criança, comportando-se 
ativamente como pai, de modo que o trio buscou o reconhecimento administrativo 
da tripla filiação. Assim, em abril de 2014, o Registro de Pessoas da Cidade de Mar 
del Plata expediu uma nova certidão de nascimento para o bebê, que passou a ter 
legalmente duas mães e um pai. (REBOSSIO, 2015)
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durante a vida em comum, pode ser fixada uma quota assistencial a seu 
cargo, com caráter transitório, cuja duração deve ser definida pelo juiz 
de acordo com as condições financeiras do obrigado, as necessidades 
do alimentado e o tempo da convivência36. 

O artigo se inicia determinando a subsidiariedade da obrigação 
alimentar dos pais afins, tendo em vista que os genitores seguem 
figurando como obrigados principais, seguidos dos parentes em 
linha reta. Via de regra, tal obrigação só persiste enquanto perdurar 
o casamento ou a união estável, uma vez que, com a dissolução, tende 
a cessar também a principal circunstância a justificar sua imposição, 
que é convivência cotidiana com o filho afim.

Ao comentar o dispositivo, Herrera e outros ressaltam que:

Enquanto se mantiver a convivência - matrimonial 
ou não - entre o(a) genitor(a) e o pai/mãe afim, 
normalmente a contribuição econômica aos gastos 
do lar é espontânea e dificilmente se pleiteia 
judicialmente o cumprimento dessa obrigação. Por 
isso, a subsidiariedade se encontra mais dirigida 
ao outro genitor, eventual demandado, do que 
aquele que convive com o pai afim. (HERRERA; 
CARAMELO; PICASSO, 2015b, p.511, tradução 
nossa)

Assim, verifica-se que, a princípio, a ruptura do relacionamento 
põe fim à obrigação alimentar dos pais afins. Contudo, é cediço que 
tal situação pode ocasionar graves danos à criança ou adolescente, 

36 Artículo 676. Alimentos 
La obligación alimentaria delcónyuge o convivienterespecto de loshijosdelotro, tiene 
carácter subsidiario. Cesa este deberenlos casos de disolucióndel vínculo conyugal o 
ruptura de laconvivencia. Sin embargo, si el cambio de situaciónpuede ocasionar un 
grave daño al niño o adolescente y elcónyuge o convivienteasumió durante la vida 
encomúnel sustento delhijodelotro, puedefijarse una cuotaasistencial a su cargo con 
carácter transitorio, cuyaduracióndebe definir eljuez de acuerdo a las condiciones de 
fortuna delobligado, lasnecesidadesdel alimentado y eltiempo de laconvivencia.
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especialmente na hipótese de o pai/mãe afim ter assumido o seu 
sustento durante a vida em comum. 

Nesse contexto, o CCyC incorpora uma solução inovadora, 
consubstanciada na fixação judicial de uma quota, assistencial e 
transitória, a cargo do pai afim e em favor do filho de seu ex-cônjuge/
companheiro. Para tanto, devem ser avaliadas pelo juiz as condições 
financeiras do alimentante, as necessidades do alimentado e o tempo 
de duração da convivência entre ambos.

Esse dispositivo visa a manutenção do status quo, de modo que, 
se o pai afim já estava aportando recursos durante a vida em comum 
e a interrupção desse aporte puder gerar um dano grave, e não um 
simples declínio no nível de vida do filho, a obrigação alimentar 
transcende a interrupção da convivência. Lado outro, há uma 
limitação temporal da obrigação, de modo a evitar situações abusivas 
(HERRERA; CARAMELO; PICASSO, 2015b, p.512, tradução nossa).

Extrai-se do texto da norma que, para fixação do valor e do prazo 
da obrigação, devem ser considerados alguns fatores, quais sejam, o 
caráter assistencial dessa espécie de alimentos, “o que implica que a 
soma estipulada não poderá ter a mesma extensão que a quota derivada 
da responsabilidade parental” (HERRERA; CARAMELO; PICASSO, 
2015b, p.240, tradução nossa), as condições financeiras do pai afim, as 
necessidades do menor e a duração da convivência entre eles.

Apesar da importância dos princípios da solidariedade familiar 
e do melhor interesse da criança e do adolescente, mandamentos 
indissociáveis de qualquer temática no âmbito do Direito de 
Família, acredita-se que a principal causa jurídica ensejadora da 
obrigação alimentar instituída pelo art. 676 do CCyC é a proibição 
do comportamento contraditório, corolário dos princípios da boa-fé 
objetiva e da proteção da confiança.

Verifica-se que o dispositivo não faz nenhuma alusão à eventual 
necessidade de estabelecimento de um vínculo afetivo entre pai e filho 
afim, para que haja a definição da obrigação alimentar, bastando que 
aquele tenha assumido o sustento deste durante a convivência.
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Valendo-se dos já mencionados comentários de Herrera, 
Caramelo e Picasso ao art. 1.067 do CCyC (HERRERA; CARAMELO; 
PICASSO, 2015c, p.456), que estabelece a proteção da confiança na 
seara contratual, percebe-se que tal mandamento também é aplicável 
no âmbito do Direito de Família, especialmente no que tange aos 
alimentos nas familias ensambladas. Nesse sentido, deve haver 
coerência entre a conduta prévia e os atos posteriores do progenitor 
afim, de modo a proteger a confiança que foi gerada no filho afim pelo 
fato daquele ter provido seu sustento durante um período de tempo.

A interrupção inesperada desse aporte seria contrária à conduta 
anteriormente assumida pelo pai afim, afetando injustamente a esfera 
de interesses daquele que supunha estar protegido. Nessas hipóteses, 
portanto, deve ser fixada uma quota mensal, ainda que transitória, 
de modo a proteger as legítimas expectativas do menor e coibir 
comportamentos contraditórios.

CONCLUSÃO

Buscou-se, no presente texto, traçar um breve panorama das 
inovações trazidas pelo novo Código Civil e Comercial da Argentina 
no âmbito do Direito de Família, notadamente no que diz respeito às 
famílias reconstituídas. 

Conforme visto, o novo diploma legal regulamenta diversas 
situações ainda ignoradas pela legislação, como as uniões 
homoafetivas, além de prever regras gerais de interpretação não 
discriminatória, a exemplo do art. 402, segundo o qual nenhuma 
norma pode ser interpretada nem aplicada no sentido de limitar, 
restringir, excluir ou suprimir a igualdade de direitos e obrigações dos 
membros do casamento e os efeitos que este produz, seja constituído 
por pessoas de sexo diferente ou igual.

Foi apresentada a abordagem destinada pelo CCyC ao instituto 
dos alimentos, que podem ser devidos em razão dr
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 matrimônio e do parentesco, destacando-se, ainda, a nova 
figura dos alimentos compensatórios, devidos ao ex-cônjuge que, 
após o divórcio, vier a sofrer um grande desequilíbrio financeiro que 
signifique uma piora de sua situação.

O novo Código estabelece que os vínculos de filiação se dão 
por adoção, mediante técnicas de reprodução assistida ou pela 
natureza. São previstas três espécies de adoção: a plena, a simples 
e a recém-criada adoção de integração, que recai sobre o filho do 
cônjuge ou convivente. Por seu turno, o CCyC prevê expressamente 
que nenhuma pessoa pode ter mais de dois vínculos filiais, qualquer 
que seja a natureza da filiação, o que representaria uma vedação à 
multiparentalidade.

No que tange às famílias reconstituídas, denominadas de 
familias ensambladas, o CCyC determina que o progenitor afim, no 
Brasil conhecido como padrastro/madrasta, é o cônjuge ou convivente 
que vive com quem tem ao seu cargo o cuidado pessoal da criança ou 
adolescente, excluindo, portanto, os núcleos familiares formados pelo 
genitor que não possui a guarda do menor.  

O Código prevê que esse sujeito tem o dever de cooperar na 
criação e na educação dos filhos do companheiro ou cônjuge, realizar 
os atos cotidianos relativos à sua formação no âmbito doméstico e 
tomar decisões diante de situações de urgência, reconhecendo a 
legitimidade do pai afim para a prática de atos inerentes ao poder 
familiar, diferentemente do que ocorre na legislação brasileira.

É previsto que, em caso de morte, ausência ou incapacidade de 
um dos genitores, o outro pode assumir o exercício da responsabilidade 
parental conjuntamente com seu cônjuge ou convivente, acordo que 
deve ser homologado judicialmente, sendo criticável, contudo, a 
posição adotada pelo diploma legal em questão ao determinar que a 
dissolução do casamento ou da união estável impõe o fim automático 
do exercício em conjunto da responsabilidade parental, visto que a 
ruptura inesperada desse vínculo pode ocasionar danos aos envolvidos, 
principalmente para os menores.
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Nesse contexto, entende-se que a novidade merecedora de 
maior destaque diz respeito à obrigação alimentar dos pais afins. O 
art. 676 prevê que a obrigação alimentar do cônjuge ou convivente em 
relação aos filhos do outro tem caráter subsidiário, cessando nos casos 
de dissolução do vínculo conjugal ou ruptura da convivência. Contudo, 
se a mudança da situação puder ocasionar um grave dano ao menor e 
o cônjuge ou convivente tiver assumido o sustento do filho do outro 
durante a vida em comum, pode ser fixada uma quota assistencial 
e transitória a seu cargo, cuja duração deve ser definida pelo juiz de 
acordo com as condições financeiras do obrigado, as necessidades do 
alimentado e o tempo da convivência.

Trata-se de solução inovadora e coerente, tendo em vista 
que é indiscutível que a regularidade e o prolongamento de um 
comportamento durante determinado período gera a legítima 
expectativa de sua continuidade ao longo do tempo. 

Entende-se que, inclusive, tal medida possa inspirar o Judiciário 
brasileiro, visto que o tratamento destinado às famílias reconstituídas 
pela legislação do Brasil é irrisório, o que não muda o fato de que 
devem ser avalizadas responsabilidades espontaneamente assumidas, 
em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança.
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Gine Alberta Ramos Andrade Kinjyo37

Elenice Ribeiro N. dos Santos38

1. INTRODUÇÃO

O estudo ora apresentado tem por escopo discutir o aumento 
do encarceramento feminino, no Brasil, com o advento da Lei de 
Drogas (Lei nº. 11.343/2006). A pesquisa busca responder a seguinte 
pergunta: o aumento do encarceramento de mulheres no Brasil, à luz 
das estatísticas nacionais do INFOPEN Mulheres e de outros órgãos, 
pode demonstrar aumento da criminalidade feminina, em virtude do 
tráfico de drogas? Nesse sentido, para fins de atender, no percurso da 
pesquisa, um caminho procedimental adequado, tem-se por objetivo 
geral: averiguar as particularidades acerca do encarceramento 
em massa de mulheres no Brasil com o advento da Lei de Drogas e 
objetivos específicos: conhecer a condição das mulheres em situação 
de prisão, no Sistema Penitenciário brasileiro; verificar a condição 
socioeconômica e a interseccionalidade existentes na punitividade 
penal que leva a prisão de mulheres no país; analisar os dados 
estatísticos sobre o aprisionamento de mulheres no país, em especial, 
por tráfico de drogas.

37 Mestre em Ciência, Tecnologia e Educação – FVC/ES. Mestre em Educação – UAA/
PY. Especialista em História Social – UCAM/RJ. Especialista em Direitos Humanos 
e Contemporaneidade – UFBA/BA. Especialista em Direito Público – FASE/ES. 
Especialista em Direito Civil e Processual Civil – FADIVALE/MG. Advogada. Pedagoga. 
Historiadora. Professora do Curso de Direito da Faculdade do Sul da Bahia – FASB. 
E.mail: ginekinjyo@gmail.com
38 Doutoranda em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia(2019). Mestre 
em Direito Público, com área de concentração em Direito Constitucional, pela PUC-
SP (2000). Bacharela em Direito pela Universidade Federal da Bahia (1994). Professora 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e do Centro Universitário-
Unisba. E.mail: santoselenice@yahoo.com.br
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A metodologia da pesquisa teve cunho exploratório bibliográfica, 
centrando-se na análise documental por meio da interpretação dos 
dados estatísticos do INFOPEN Mulheres, disponibilizados no sítio 
do Ministério da Justiça, bem como em outras fontes disponíveis em 
sítios eletrônicos, tais como artigos científicos, e em livros acerca do 
tema, com vistas a responder o problema de pesquisa. 

Nesse diapasão, a presente pesquisa se justifica, diante da 
necessidade de verificar, investigar e analisar acerca dos elevados 
índices de encarceramento de mulheres no país. Nesse sentido, o 
estudo poderá apresentar resultados que permitam o aprofundamento 
acerca da compreensão da situação das mulheres em situação de 
prisão à luz da investigação sobre as condições sociodemográficas das 
mulheres em situação de prisão.

A escolha do tema justifica-se, ainda, pelo fato da primeira autora 
atuar como Assessora Jurídica Voluntária, junto a Pastoral Carcerária 
Diocesana de Teixeira de Freitas-Bahia, desde 2004, e por atuar também 
como Assessora Jurídica Voluntária do Conselho Municipal de Defesa 
dos Direitos das Mulheres, desde 2015, também em Teixeira de Freitas 
- Bahia. Portanto, diante de tal ativismo social, a primeira autora tem 
convivido no cárcere, com as mulheres em situação de privação de 
liberdade, que cumprem pena na citada unidade prisional de Teixeira 
de Freitas - Bahia, o que lhe sensibilizou investigar a temática. 

O trabalho está estruturado em três sessões, sendo a primeira, 
introdutória. A segunda sessão, a pesquisa bibliográfica, realizada 
por meio da revisão de literatura e, na terceira e última sessão, tem-
se a análise dos resultados da pesquisa à luz da interpretação dos 
dados estatísticos compilados, concernentes ao encarceramento 
feminino no país. Ao final, são apresentadas as ponderações a título 
de considerações finais do estudo proposto.
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2. O ENCARCERAMENTO NO BRASIL E A CONDIÇÃO DAS 
MULEHRES EM SITUAÇÃO DE PRISÃO

O Brasil é um país com enormes problemas no campo prisional. 
O Estado, historicamente, não tem promovido políticas públicas 
eficientes para o enfrentamento das graves mazelas existentes no 
Sistema Prisional brasileiro.  Em julho de 201939, o Conselho Nacional 
de Justiça - CNJ divulgou que o Brasil havia alcançado a marca de 
mais de 812 mil pessoas encarceradas no país. Os dados do CNJ, à 
luz das estatísticas apresentadas pelo Departamento Penitenciário 
Nacional – DEPEN demonstram que a população carcerária brasileira 
cresce 8,3% ao ano. Com essa trajetória ascendente, presenciada nas 
últimas décadas, se nada de efetivo for feito, em 2025, o Brasil terá 
aproximadamente 1,5 milhão de presos no Sistema Prisional, o que 
não demonstra estar ocorrendo diminuição da criminalidade nas ruas.

Diante dos dados publicizados pelos órgãos públicos do país 
e outros organismos de defesa de direitos humanos, é possível 
constatar que, com o advento da Lei de Drogas, a política criminal do 
enfretamento às drogas passou a dar maior rigor na criminalização das 
drogas, em especial do tráfico, sendo esta uma das principais causas 
de prisão no país nas duas últimas décadas, agindo na consequência e 
não na causa desse preocupante problema social. 

O envolvimento com drogas é, sem dúvida, o responsável pela 
quantidade de aprisionamento no país, em particular da parcela com 
maior vulnerabilidade social, que são as pessoas pretas, pardas, com 
baixa escolaridade e que não tiveram acesso às políticas públicas 
essenciais de educação, saúde, segurança, moradia, ingresso no 
mercado de trabalho regular, etc. Assim, é possível afirmar que há no 
Brasil uma aplicação seletiva da Lei de Drogas. Registre-se ainda que o 
tráfico também é grande causa do hiper encarceramento de mulheres 
(ANDRADE, 2013, p.347).

39 Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/
noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-
tem-condenacao.ghtml. Acesso em: 12 de agosto. 2019.

https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml
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Para Zaninelli (2015, p. 65):

O controle de pessoas sem qualificação oriundas 
dos extratos mais desprezados da sociedade, dos 
drogados, dos pequenos vendedores de drogas fica 
demonstrado de modo expressivo na aplicação 
seletiva da lei de drogas feita pelos magistrados 
(MELLIM FILHO, 2010, p.215). 
Os tipos penais descritos pela norma, nos artigos 
28, 33 e seguintes da Lei nº 11.343 de 23 de agosto 
de 2006, não estabelecem uma quantidade exata 
de entorpecentes e drogas afins que são capazes de 
ensejar a configuração da conduta em um ou outro 
tipo descrito. Assim, a configuração de usuário ou 
traficante fica ao cargo do operador do direito.  De 
acordo com o § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343 de 
2006, para determinar se a droga era para consumo 
pessoal, o juiz deve levar em consideração “à 
natureza e à quantidade da substância apreendida, 
ao local e às condições em que se desenvolveu a 
ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem 
como à conduta e aos antecedentes do agente.

Ao enfrentar a questão das prisões e dos centros de confinamento 
para mulheres, Maia (2017, p.50) conclui que:

Talvez a única inovação implementada nos países 
latino-americanos durante a segunda metade do 
século XIX tenha sido a abertura de prisões e casas 
de correção para mulheres. Em geral, as presas eram 
detidas em cárceres concebidos especialmente 
para homens, o que criava complicações evidentes 
para os administradores e gerava um sem-número 
de abusos e problemas.
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A realidade brasileira deixa claro que o país, relativamente ao 
aprisionamento de mulheres, comporta carceragem não mais vista 
em outros países desde o século XIX. As mulheres que cometem 
crime no Brasil, ainda são tidas como violadoras das regras sociais que 
determinam seu lugar na dinâmica da sociedade patriarcal. 

Nesse sentido, Oliveira (2018, p. 83) esclarece que:

Até o final do século XIX, as mulheres delinquentes 
eram consideradas moralmente “corruptas”, 
“vagabundas” e “diabólicas”, dessa forma eram em 
sua maioria rotuladas como “prostitutas”, “lésbicas” 
e “bruxas”. No início do século XX, o cometimento 
de um crime praticado pelas mulheres se atribuía 
à sua ininteligibilidade de entender significados 
normativos e sociais, isto é, pela sua inaptidão de 
compreender regras de conduta e, por esse motivo, 
as mesmas atuavam sem capacidade de reflexão, 
de maneira débil. Além disso, sua prática delituosa 
também era relacionada ao seu baixo nível de 
escolaridade ou de insuficiência econômica.

Analisando, ainda, a condição da mulher encarcerada, tida pela 
sociedade como aquele de conduta desviante, Matos (2006, p. 148/149) 
afirma que: 

A mulher ofensora tem sido considerada 
duplamente desviante, por transgredir 
simultaneamente a lei e os papéis de gênero 
convencionais. Como refere Cunha (1994), a dupla 
desviância atribuída às mulheres deve-se ao facto 
de “a transgressão da legalidade que as conduziu à 
prisão ser de uma forma ou de outra concomitante 
com a negação das normas que definem a conduta 
feminina apropriada” (p.24). [...] A essas detenções 
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estaria subjacente o princípio de que a mulher que 
transgride deve ser detida mais por necessitar de 
formação moral e proteção do que por constituir 
risco público (Rafter, 1990, cit. Chesney-Lind, 1997).
Associadas a papéis domésticos e construídos 
simultânea e paradoxalmente como dependentes 
e responsáveis pelo seu ambiente familiar, as 
mulheres que cometem crimes tendem por um 
lado a ser protegidas mas, por outro lado, a ser 
mais punidas pelo sistema legal.  [...] ao serem 
consideradas e tratadas como duplamente 
desviantes, as mulheres acabam por ser também 
duplamente punidas e por sofrer particularmente 
pelo estigma associado à desviância. 

No ano de 2007, o Relatório do Centro pela Justiça e pelo Direito 
Internacional – CEJIL40 (2007, p. 23/24), publicado em conjunto com 
o Grupo de Estudos e Trabalho Mulheres Encarceradas, do qual 
fazem parte a Associação Juízes para a Democracia – AJD, a Pastoral 
Carcerária Nacional/CNBB, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 
IBCCRIM, dentre outras entidades, relativamente à violência e maus 
tratos sofridos por mulheres encarceradas no Brasil, já denunciava 
que:

 A violência institucional, praticada por agentes 
do Estado contra as mulheres encarceradas é 
frequentemente relatada às organizações da 
sociedade civil a que elas têm acesso. No entanto, 
diferentemente da realidade vivenciada pelos 
homens, os eventos de espancamento coletivos 
são menos comuns. Torturas individuais são 
denunciadas, assim como um enfrentamento 
violento com os funcionários, para os quais o uso da 
força física é o instrumento de autoridade e poder, 

40 Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional –CEJIL. Disponível em:https://
carceraria.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Relato%CC%81rio-para-OEA-sobre-
Mulheres-Encarceradas-no-Brasil-2007.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020.

https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Relato%CC%81rio-para-OEA-sobre-Mulheres-Encarceradas-no-Brasil-2007.pdf
https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Relato%CC%81rio-para-OEA-sobre-Mulheres-Encarceradas-no-Brasil-2007.pdf
https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Relato%CC%81rio-para-OEA-sobre-Mulheres-Encarceradas-no-Brasil-2007.pdf
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apesar das práticas de castigo e humilhação contra 
as mulheres encarceradas serem frequentes. A 
tortura psicológica é amplamente utilizada, por 
meio da ameaça da violência ou constrangimento 
sexual, nas unidades prisionais onde os 
funcionários são homens ou as populações, mistas.

É perceptível, ainda nos dias de hoje, passados mais de 10 
anos do Relatório do CEJIL, que as mulheres encarceradas no Brasil 
continuam a sofrer grande discriminação, tanto pelo Estado, quanto 
pela sociedade e até mesmo pela própria família, em especial, pelo 
estigma que carregam, por serem tidas como “desviantes”.

Em seu terceiro livro da trilogia sobre o cárcere, fruto de mais 
de duas décadas de convivência em presídios, atendendo presos e, 
posteriormente presas, como médico voluntário, na cidade de São 
Paulo, Varella (2017, p. 38) concluiu que:

De todos os tormentos do cárcere, o abandono é o 
que mais aflige as detentas. Cumprem suas penas 
esquecidas pelos familiares, amigos, maridos, 
namorados e até pelos filhos. A sociedade é capaz 
de encarar em alguma complacência a prisão de 
parente homem, mas a da mulher envergonha a 
família inteira.
Enquanto estiver preso, o homem contará com a 
visita de uma mulher, seja a mãe, esposa, namorada, 
prima ou a vizinha, esteja ele num presídio em São 
Paulo ou a centenas de quilômetros. A mulher é 
esquecida.

A situação da população carcerária feminina comporta, 
portanto, uma dupla invisibilidade, ou seja, invisibilidade perante 
a sociedade e a família, e invisibilidade na prisão, dado os maiores 
marcadores de discriminação imposta às mulheres em condição de 
prisão, apenas e tão somente, pelo fato de serem mulheres com suas 
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condutas “impróprias” que destoam do lugar que a cultura patriarcal 
impôs a elas na sociedade. 

É possível se depreender dos dados disponibilizados pelo 
Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, através do INFOPEN 
Mulheres, que o estigma social imposto às mulheres que cometem 
crime, se traduz claramente na inadequação do Sistema Prisional para 
recebê-las. Nesse sentido, segundo Oliveira (2018, p. 91):

(...) as mulheres encarceradas são relegadas em 
último plano no sistema carcerário brasileiro. O 
Estado, que deveria nesse universo específico, 
construir espaços produtivos, saudáveis, de 
recuperação e resgate da autoestima e de 
cidadania para as mulheres, na verdade faz ecoar a 
discriminação e a violência de gênero presentes na 
sociedade para dentro dos presídios.

Diante das muitos problemas estruturais e de gestão do Sistema 
Prisional brasileiro, a condição do encarceramento feminino é 
realmente mais agravada, como dito alhures, tanto pela discriminação 
institucional e estrutural do Sistema Prisional brasileiro, quanto 
pela desigualdade de gênero, raça e classe, ou seja, comporta 
nítidos aspectos de interseccionalidade, de maneira a aumentar 
consideravelmente a subalternização e a marginalização social dessas 
mulheres perante a sociedade.

Acerca da interseccionalidade, Akotirene (2018) esclarece ser 
esta uma categoria teórica que trata da opressão, do racismo, do 
sexismo e de inúmeras outras formas de violência e subalternidade 
que mulheres, em especial mulheres negras, estão mais expostas a 
isso, em decorrência da condição de gênero, raça e classe. 

Ainda sobre interseccionalidade, mas com recorte para o 
contexto prisional, para Santos (2016, p. 50), 
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A prisão, na perspectiva das mulheres, precisa ser 
analisada na contemporaneidade sobre alicerces 
interseccionais, pois nela reside um aspecto de 
sexismo e racismo institucional em concordância 
com a inclinação observada da polícia em ser 
arbitrária com o segmento negro sem o menor 
constrangimento, de punir os comportamentos das 
mulheres de camadas sociais estigmatizados como 
sendo de caráter perigoso, inadequado e passível 
de punição.

No mesmo sentido, Borges (2019, p. 20), ao tratar da 
interseccionalidade da condição das mulheres no sistema prisional, 
esclarece que:

Ao inserirmos a opressão de gênero, é possível 
enxergar como a interseccionalidade é fundamental 
tanto para pensar um novo projeto estratégico 
quanto para pensar medidas emergenciais, seja 
considerando mulheres em situação prisional, seja 
em mulheres que acabam passando pelo cárcere 
indiretamente pela relação com seus familiares.

É possível perceber que o atendimento às especificidades da 
condição feminina das mulheres recolhidas nas prisões brasileiras, 
não são de longe atendidas pelo Poder Púbico, sejam seus agentes, 
gestores do Executivo ou membros do Poder Judiciário e, nem mesmo 
do Ministério Público. Assim, está configurada a omissão dos poderes 
públicos quanto à condição das mulheres no ambiente prisional, 
sendo elas vítimas de grande discriminação, com claros e maiores 
recortes interseccionais quando expostas ao cárcere.  
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O Relatório do Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional – 
CEJIL41 (2007, p. 05), já na sua parte introdutória, concluiu que,

No caso do encarceramento feminino, há uma 
histórica omissão dos poderes públicos, manifesta 
na completa ausência de quaisquer políticas 
públicas que considerem a mulher encarcerada 
como sujeito de direitos inerentes à sua condição de 
pessoa humana e, muito particularmente, às suas 
especificidades advindas das questões de gênero. 
Isso porque, como se verá no curso deste relatório, 
há toda uma ordem de direitos das mulheres presas 
que são violados de modo acentuado pelo Estado 
brasileiro, que vão desde a desatenção a direitos 
essenciais como à saúde e, em última análise, 
à vida, até aqueles implicados numa política de 
reintegração social, como a educação, o trabalho e 
a preservação de vínculos e relações familiares. 

Referente ao perfil das mulheres no cárcere brasileiro, o Sr. 
Renato de Vitto, então diretor-geral do Departamento Penitenciário 
em 2015, apud Carrillo (2018, p. 58), informou que: 

[...] O perfil do encarceramento feminino obedece 
a padrões de criminalidade muito distintos se 
comparado aos do público masculino. Além disso, 
pelo impacto que causa nas relações familiares 
e sociais, a prisão da mulher exige um olhar 
diferenciado tanto do gestor penitenciário quanto 
dos agentes do Poder Judiciário.

O Brasil, durante décadas, na escolha e na implementação de 
políticas públicas para o cárcere, ignorou o perfil do encarceramento 

41 Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional –CEJIL. Disponível em:https://
carceraria.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Relato%CC%81rio-para-OEA-sobre-
Mulheres-Encarceradas-no-Brasil-2007.pdf. Acesso em: 10 jan. 2020.

https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Relato%CC%81rio-para-OEA-sobre-Mulheres-Encarceradas-no-Brasil-2007.pdf
https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Relato%CC%81rio-para-OEA-sobre-Mulheres-Encarceradas-no-Brasil-2007.pdf
https://carceraria.org.br/wp-content/uploads/2013/02/Relato%CC%81rio-para-OEA-sobre-Mulheres-Encarceradas-no-Brasil-2007.pdf
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feminino, a condição e especificidades das mulheres encarceradas, 
além de outras situações que agravam a permanência delas no 
ambiente prisional. Assim, somente em 16 de janeiro de 2014, é que 
o Brasil publicou a Portaria Interministerial de nº. 210, que trata da 
Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de 
Liberdade e Egressas do Sistema Penal (PNAMPE)42, elencando em seu 
art. 3º43, os objetivos do PNAMPE.

Resumidamente, a PNAMPE tem como objetivo construir, 
com os estados, políticas públicas que levem em conta a situação e 
condição das mulheres em situação de prisão no país, através de ações 
integradas e intersetoriais. 

O Estado não tem demonstrado, com clareza, quais ações 
constantes na PNAMPE, efetivamente estão em curso, foram ou estão 
em vias de ser concretizadas, para o atingimento das metas propostas 
no art.4º da PNAMPE, com vistas a minimizar a dramática situação de 
encarceramento de mulheres no país. 

Quando analisada a questão de discriminação institucional e 
estrutural suportada pelas mulheres encarceradas, aliada à condição 
interseccional, um dado a ser considerado é o ínfimo número de vagas, 
com resguardo mínimo de dignidade a essas mulheres. 

Na sua grande maioria, as mulheres ao serem presas ou 
condenadas são encaminhadas para presídios, onde sua custódia, 

42 BRASIL. Ministério da Justiça. Portaria Interministerial, n. 210, de 16 de janeiro 
de 2014. Disponível em: http://www.lex.com.br/legis_25232895 _PORTARIA_
INTERMINISTERIAL. Acesso em 22 jan. 2020.
43 Art. 3º - São objetivos da PNAMPE:
I - fomentar a elaboração das políticas estaduais de atenção às mulheres privadas de 
liberdade e egressas do sistema prisional, com base nesta Portaria;
II - induzir para o aperfeiçoamento e humanização do sistema prisional feminino, 
especialmente no que concerne à arquitetura prisional e execução de atividades e 
rotinas carcerárias, com atenção às diversidades e capacitação periódica de servidores;
III - promover, pactuar e incentivar ações integradas e intersetoriais, visando à 
complementação e ao acesso aos direitos fundamentais, previstos na Constituição 
Federal e Lei de Execução Penal, voltadas às mulheres privadas de liberdade e seus 
núcleos familiares; e
IV - aprimorar a qualidade dos dados constantes nos bancos de dados do sistema 
prisional brasileiro, contemplando a perspectiva de gênero; e
V - fomentar e desenvolver pesquisas e estudos relativos ao encarceramento feminino.
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comumente ocorre em locais “arranjados” em presídios masculinos. 
Sem falar que muitos presídios masculinos são adaptados para mistos, 
quando na prática, somente são criados verdadeiros “puxadinhos”, 
nessas unidades prisionais para receber essas mulheres, locais por 
vezes mais insalubres, degradantes, que o que se constata nas alas 
masculinas dos presídios. 

No início do milênio, o Brasil contabilizava menos de 6.000 
mulheres em condição de privação de liberdade. Em 2019, esse número 
passa de 42 mil mulheres presas. Outrossim, o vertiginoso aumento 
de aprisionamento de mulheres no Brasil, nas duas últimas décadas, 
é considerado por especialistas e ativistas de Direitos Humanos, 
como um verdadeiro super encarceramento da população feminina 
brasileira. 

O encarceramento em massa da população feminina brasileira 
configura-se numa situação que deve ser tratada pelas autoridades com 
a devida urgência e seriedade, no sentido da proposição de um amplo 
debate sobre metas de políticas públicas a serem implementadas com 
a maior brevidade possível. Até porque, é sabido que as mulheres, em 
sua maioria, já são vítimas de inúmeras mazelas sociais, em virtude da 
desigualdade de gênero, raça e classe, grandes marcadores sociais do 
patriarcado no Brasil. 

O maior quantitativo de mulheres atualmente presas por tráfico 
no Brasil são as chamadas “mulas”, termo que se refere à atividade de 
levar drogas de um lugar a outro ou ainda são pequenas traficantes de 
subsistência que traficam em casa. Importante ressaltar que a maioria 
das mulheres presas no país por tráfico, não faz parte do alto escalão 
do crime, uma vez que elas são apenas e tão somente, meros “peões” 
desse xadrez ou realmente pequenas traficantes de subsistência. 

Nesse sentido, ao tratar do lugar que as mulheres ocupam na 
hierarquia do tráfico, Costa (2017)44 alerta para o fato de que 

44 CASTRO, Helena Salim de. Mulher: o elo mais fraco da “guerra às drogas”. Terra 
em Transe. 24 abril, 2017. Disponível em: https://outraspalavras.net/
terraemtranse/2017/04/24/o-elo-mais-fraco-da-.  Acesso em: 29 dez 2019.

https://outraspalavras.net/terraemtranse/2017/04/24/o-elo-mais-fraco-da-
https://outraspalavras.net/terraemtranse/2017/04/24/o-elo-mais-fraco-da-


104 | LEITURAS JURÍDICAS

As mulheres se constituem como um dos elos 
mais fracos da “guerra às drogas”, pois, participam 
dos níveis mais baixos da cadeia criminosa, se 
expondo aos perigos a fim de obter recursos 
para a manutenção e cuidado de suas casas e 
filhos. Atuam, principalmente, como “mulas”, 
transportando pequenas quantidades de drogas em 
seus corpos ou bagagem, correndo o risco maior 
de serem pegas – muitas organizações enviam as 
“mulas” para despistar as grandes cargas de drogas 
traficadas – e cometendo prejuízos à própria vida, 
ao ingerir várias cápsulas de cocaína no organismo. 

Mara Fregapani, Coordenadora Geral de Promoção de Cidadania 
da Diretoria de Políticas Penitenciárias, acerca do aprisionamento 
feminino no Brasil, em decorrência do tráfico, em matéria publicada 
pelo Jornal Correio Brasiliense (2017)45, aponta que:

A quantidade de tempo de pena — de no máximo 
oito anos — reflete a participação ínfima dessas 
mulheres no tráfico. “Elas devem ser pequenas 
traficantes de subsistência — ou apenas mulas de 
chefes do tráfico”, afirma. Mara ressalta ainda o 
problema de o sistema manter tantas mulheres 
presas há anos sem condenação. Para a especialista, 
atrasa, inclusive, a ressocialização. [...] Estima-se 
que, no país, as chances de mulheres jovens serem 
presas é 2,8 vezes maiores do que a de mulheres de 
30 anos ou mais. “O governo não consegue saber 
quanto tempo terá para preparar a mulher que é 
presa provisória para a reinserção na sociedade. 
Quanto mais pessoas entrando nos presídios e 
menos delas saindo, há dificuldade em oferecer 
um serviço de qualidade com celas capacitadas, 

45 CORREIO BRASILIENSE. Entrevista com Mara Fregapani. Disponível em: https://
www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/06/11/interna-brasil,687581/
quantas-mulheres-estao-presas-no-brasil.shtml. Acesso em 22 junho. de 2019.

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/06/11/interna-brasil,687581/quantas-mulheres-estao-presas-no-brasil.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/06/11/interna-brasil,687581/quantas-mulheres-estao-presas-no-brasil.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/06/11/interna-brasil,687581/quantas-mulheres-estao-presas-no-brasil.shtml
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servidores, alimentação e recursos. O serviço fica 
precarizado. 

É certo que o elevado aumento de aprisionamento de mulheres 
no Brasil, nas duas últimas décadas, se traduz numa situação a ser 
estudada, com vistas a permitir uma ampliação do debate sobre as 
políticas públicas para esse seguimento social de mulheres em conflito 
com a lei e a tipificação dos crimes por elas cometidos. Até mesmo, 
discutir sobre outras formas de responsabilização que não seja apenas 
o encarceramento.

O Brasil é signatário das Regras de Bangkok (2010), documento da 
Organização das Nações Unidas, para o tratamento de mulheres presas 
e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Este 
documento foi aprovado pela Assembléia Geral da ONU, em dezembro 
de 2010. As Regras de Bangkok46 se configuram num documento 
norteador na busca de justiça social e resguardo da dignidade humana 
no ambiente prisional, para mulheres em privação de liberdade, in 
verbis:

As mulheres em situação de prisão têm demandas 
e necessidades muito específicas, o que não raro 
é agravado por históricos de violência familiar e 
condições como a maternidade, a nacionalidade 
estrangeira, a perda financeira ou o uso de drogas. 
Não é possível desprezar, nesse cenário, a distinção 
dos vínculos e relações familiares estabelecidos 
pelas mulheres, bem como sua forma de 
envolvimento com o crime, quando comparados 
com a população masculina, o que repercute de 
forma direta as condições de encarceramento a que 
estão submetidas.  (BRASIL, 2016, p. 58).

46 BRASIL. Regras de Bangkok: Regras das Nações Unidas para o Tratamento de 
Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras. 
1. ed. BRASÍLIA, DF, 2016. Seção 1. Tratados Internacionais de Direitos Humanos. 
Disponível em: 31. Acesso em: 04 out. 2018. 10. 
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Recentemente, o país presenciou a histórica decisão do Egrégio 
Supremo Tribunal Federal47 que, ao enfrentar o julgamento do Habeas 
Corpus Coletivo nº 143.641-SP, de maneira a se alinhar às diretrizes 
contidas nas Regras de Bangkok, quando concedeu prisão domiciliar 
para todas as mulheres condenadas por tráfico de drogas, que sejam 
mães de crianças ou que estejam gestantes.

3. ANÁLISE DOS DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE O SUPER 
ENCARCERAMENTO DE MULHERES NO BRASIL COM O 

ADVENTO DA LEI Nº. 11.343/2006 (LEI DE DROGAS)

Considerando a pesquisa realizada junto aos órgãos nacionais 
de monitoramento, de acompanhamento e de fiscalização do Sistema 
Penitenciário brasileiro, serão apresentados e analisados, a partir 
daqui, os dados estatísticos existentes quanto ao quantitativo, condição 
e demais especificidades concernentes ao cárcere no Brasil. Contudo, 
considerando que o presente estudo centrou-se na condição da mulher 
encarcerada, serão apresentados dados gerais sobre ambos os sexos, 
com maior recorte na condição das mulheres em situação de prisão.

Dados apurados e informados no Banco Nacional de 
Monitoramento de Prisões – BNMP 2.048, do Conselho Nacional 
de Justiça - CNJ, através do Cadastro Nacional de Presos, por ele 
compilado junto aos Tribunais de Justiça dos estados, em agosto de 
2018, havia no Brasil, 602.217 pessoas cadastradas no sistema como 
privadas de liberdade, sem contabilizar os presos e presas de estados 
que não concluiriam e não enviaram seus dados para inclusão no 
BNMP 2.0 a tempo. Esse quantitativo se referia às situações de prisões 
civis e internações em todas as unidades da Federação.

47 BRASIL. Resolução nº 252, de 04 de setembro de 2018. BRASÍLIA, DF, 2018. 
Disponível em: Acesso em: 04 out. 2019.
48 BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Banco Nacional de Monitoramento 
de Prisões – BNMP 2.0. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/
uploads/2018/01/57412abdb54eba909b3e1819fc4c3ef4.pdf. Acesso em: 23 out. 2019.
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Conforme constatou ainda o CNJ por meio do Banco Nacional 
de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.049, com base no Cadastro 
Nacional de Presos, em agosto de 2018, das pessoas privadas de 
liberdade no país, 0,11% eram presos civis; sendo que 0,15%, de pessoas 
cumprindo medida de segurança na modalidade de internação; 99,74% 
de pessoas presas em decorrência de processo de natureza penal. Do 
quantitativo de presos penais no Sistema Prisional brasileiro, o BNMP 
2.0 demonstrou que 40,14% são presos sem condenação, conforme 
demonstrado na figura a seguir:

Figura 1 – Total de presos penais no Brasil em agosto de 2018.

Fonte: BNMP 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018. 

49 BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Banco Nacional de Monitoramento 
de Prisões – BNMP 2.0. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/
uploads/2018/01/57412abdb54eba909b3e1819fc4c3ef4.pdf. Acesso em: 23 out. 2019.

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2018/01/57412abdb54eba909b3e1819fc4c3ef4.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2018/01/57412abdb54eba909b3e1819fc4c3ef4.pdf
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No que tange ao estado da Bahia, os números contabilizados pelo 
BNMP 2.0/2018, o quadro abaixo apresenta o quantitativo de presos 
por custódia estadual e federal, bem como por sexo.

Quadro 1 – Total de presos e presas em custódia na Bahia em 
2018. 

UF Custódia/Es-

tado

Custódia/Federal Homens Mulheres Total

BA 6.872 14 5.534 556 6.909

Fonte: BNMP 2.0/CNJ – 6 de agosto de 2018.

Ao tratar dos impactos da Lei nº. 11. 343 de 2006, Borges (2018, p. 
24/25) esclarece que: 

O   tráfico  lidera   as tipificações para o 
encarceramento. Da população prisional 
masculina, 26% está presa por tráfico, enquanto que, 
dentre as mulheres, 62% delas estão encarceradas 
por essa tipificação. Dessas pessoas, 54% cumprem 
penas de até oito anos, o que demonstra que o 
aprisionamento tem sido a única punição diante de 
pequenos delitos.
A Lei de nº. 11.343 de 2006, chamada Lei de Drogas, 
é um dos principais argumentos no qual se baseia 
e se legitima o superencarceramento. Em 1990, a 
população prisional no Brasil tinha pouco mais de 
90 mil presos. Na análise histórica, chegando aos 
mais de 726 mil, hoje, temos um aumento de 707% 
de pessoas encarceradas. 
(...) Um dado interessante sobre o impacto direto 
da nova Lei de Drogas no superencarceramento é o 
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tempo de funcionamento das unidades prisionais. 
São 1.424 unidades prisionais no país, quatro 
em cada dez unidades tem menos de dez anos de 
existência.

Esse é claramente um fenômeno social a ser considerado 
urgentemente pelo Estado, quando da proposição e construção de 
políticas públicas para as mulheres no Brasil. Ao analisar os dados 
estatísticos acima lançados, relativamente às mulheres em privação 
de liberdade, Borges (2018, p. 63) alerta ainda que:

O tráfico é a primeira das tipificações para o 
encarceramento. 62% das mulheres encarceradas 
estão respondendo por crimes relacionados 
às drogas, enquanto que entre os homens este 
percentual cai para 26%. A Lei de Drogas aprovada 
no Brasil, em 2006 (Lei n. 11.343 de agosto de 2006) 
teve impactos diretos no hiperencarceramento do 
país. 

O Ministério da Justiça, ao publicar a 2ª edição do INFOPEN 
Mulheres em 201850, concluiu que no ano de 2016, o país já contava 
com 42.355 mulheres presas. Passando, portanto, de quinto para 
quarto lugar no ranking dos países que mais encarceram mulheres 
no mundo. O Brasil tinha superado a Tailândia (41.119), ficando atrás 
somente dos Estados Unidos (211.870), da China (107.131) e da Rússia 
(48.478).  Segue, abaixo, o quantitativo acerca da população prisional 
feminina nos doze países, com o maior número de mulheres presas.

Com relação ao número de mulheres aprisionadas por cada 
100 mil habitantes, tendo como parâmetro os dados populacionais 
apresentados pelo IBGE, o Brasil já figura em terceiro lugar no 

50 BRASIL, Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias – Infopen Mulheres, 2 ed., 2017. Disponível em: http://depen.gov.
br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf. 
Acesso em 18 jun. 2019. 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf
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ranking dos países que mais encarceram mulheres no mundo, ficando 
atrás apenas dos Estados Unidos e da Tailândia. Assim, dados do 
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN-
2016)51 demonstram que,

[...] Em relação à taxa de aprisionamento de 
mulheres por 100 mil habitantes, o país deixa 
de ser o quarto e passa para o terceiro lugar — 
atrás apenas dos Estados Unidos e da Tailândia, 
com 40,6%. O índice de ocupação, por sua vez, 
reflete um sistema sem estrutura para manter 
prisioneiras, com 156,7%. Do total de mulheres 
presas, ao menos 45% delas aguardam para serem 
julgadas — um descontrole estrutural por parte do 
Estado e do Judiciário. Nas carcerárias masculinas, 
até o mesmo período, havia 726.712 presos  - com 
97,4% de superlotação, quase dois presos por vaga.

Relativamente à condição de aprisionamento de mulheres na 
América Latina, conforme Castro (2017)52, os dados demonstram que 
também são registrados índices crescentes nas duas últimas décadas. 
Assim, segundo a autora:

Na América Latina, entre 2000 e 2015 a população 
carcerária feminina aumentou 51,6%, em 
comparação com 20% no caso dos homens. Sendo 
que, mais de 60% das mulheres encarceradas na 
Argentina, Brasil e Costa Rica estão privadas de 
liberdade por ligação com drogas. Estes dados 
foram apresentados no documento intitulado 
“Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: 

51 INFOPEN Mulheres – 2 ed. / organização Thandara Santos; colaboração Marlene Inês 
da Rosa [et al.]. – Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento 
Penitenciário Nacional, 2017.
52 CASTRO, Helena Salim de. Mulher: o elo mais fraco da “guerra às drogas”. Terra 
em Transe. 24 abril, 2017. Disponível em: https://outraspalavras.net/
terraemtranse/2017/04/24/o-elo-mais-fraco-da-.  Acesso em: 29 dez 2019..

https://www.oas.org/es/cim/docs/WomenDrugsIncarceration-ES.pdf
https://outraspalavras.net/terraemtranse/2017/04/24/o-elo-mais-fraco-da-
https://outraspalavras.net/terraemtranse/2017/04/24/o-elo-mais-fraco-da-
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Una guía para la reforma de políticas en América 
Latina y el Caribe”, elaborado ao longo de 2015 fruto 
de uma parceria entre o Escritório em Washington 
para Assuntos Latino-americanos (WOLA), o 
Consórcio Internacional sobre Políticas de Drogas 
(IDCP), a organização colombiana de direitos 
humanos de justiça e a Comissão Interamericana 
de Mulheres (CIM) da OEA (Organização dos 
Estados Americanos).

Está demonstrado, neste estudo, que o Brasil, após a Lei de 
Drogas, (Lei 11.343/2006),  passou a registrar elevados índices de 
encarceramentos tanto de homens, quanto de mulheres. Contudo, os 
dados demonstram que, em relação às mulheres, estes percentuais 
são realmente alarmantes. Segundo dados publicizados pela Agência 
Brasil53, de 2005 a 2016, o Brasil registrou um aumento de 698% de 
encarceramento de mulheres no país. Essa situação de verdadeiro 
encarceramento em massa de mulheres brasileiras precisa ser 
enfrentado pelo Estado e pela sociedade, através de implementação 
de políticas públicas que, efetivamente, contribuam para reverter tais 
índices, sob pena de colapso do sistema, diante do quantitativo de 
hiperencarceramento feminino no país. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final da pesquisa, foi possível confirmar a perquirição trazida 
no bojo do estudo, vez que os dados estatísticos nacionais demonstram 
um verticalizado índice de encarceramento da população feminina no 
país. 

Os dados encontrados na pesquisa sinalizam que o Brasil 
precisa dedicar especial atenção à condição de encarceramento 
feminino, quer seja diante dos nefastos impactos da Lei de Drogas 

53 Agência Brasil. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2018-06/lei-de-drogas-tem-impulsionado-encarceramento-no-brasil. Acesso 
em: 10 jul. 2019.

https://www.oas.org/es/cim/docs/WomenDrugsIncarceration-ES.pdf
https://www.oas.org/es/cim/docs/WomenDrugsIncarceration-ES.pdf
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-06/lei-de-drogas-tem-impulsionado-encarceramento-no-brasil
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-06/lei-de-drogas-tem-impulsionado-encarceramento-no-brasil
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e alta vulnerabilidade das mulheres envolvidas no tráfico, quer 
seja diante da desestrutura do Sistema Penitenciário para recebê-
las, condignamente, com respeito à condição de gênero e raça, em 
especial.

Numa rápida análise do perfil das mulheres encarceradas, 
os dados do INFOPEN Mulheres deixam bem claro que a prisão de 
mulheres no país tem um padrão e recorte de raça, classe e condição de 
violação de direitos, pois, em sua maioria, as mulheres encarceradas 
são negras ou pardas; já sofreram algum tipo de violência doméstica 
(física, sexual, psicológica ou patrimonial); têm baixo nível de 
escolaridade; são oriundas de famílias desestruturadas, e 62% delas 
foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas. As estatísticas 
mostram que a prisão de mulheres por tipificação ao tráfico de drogas 
cresceu de 49% para 62% em apenas 11 anos, ou seja, de 2005 a 2016.

Afinal, o INFOPEN Mulheres-201654 apresenta que, do total da 
população prisional feminina, ao menos 62% delas são de mulheres 
negras. Proporcionalmente, há 25.581 mulheres negras presas para 
15.051 mulheres brancas. Entre o total de detentas, 62% são solteiras 
e precisam sustentar sozinhas, a própria casa. Além das demandas 
financeiras, têm a responsabilidade de criar os filhos. Ao menos 74% 
da população carcerária feminina é mãe e está longe dos filhos. Com 
relação aos homens, apenas 47%  alegam serem pais.

A pesquisa confirmou que, conforme dados oficias, o Brasil 
registra, na atualidade, verdadeiro superencarceramento da população 
feminina.

54 INFOPEN Mulheres – 2 ed. / organização Thandara Santos; colaboração Marlene Inês 
da Rosa [et al.]. – Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento 
Penitenciário Nacional, 2017.
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NEOCONSTITUCIONALISMO ANDINO E SEUS INFLUXOS NO 
BRASIL: POR UMA VISÃO HOLÍSTICA INTEGRADORA ENTRE 

SERES HUMANOS E NATUREZA

Janaína Perez Reis55

1. INTRODUÇÃO

Desde a An tiguidade, tem-se ignorado a natureza e os animais 
no pensamento filosófico e jurídico. Fundado no antropocentrismo, 
o homem seguiu em sua evolução até os tempos modernos, herdando 
da cultura iluminista a ideia de separação do ser humano da natureza 
e sua bipartição entre corpo e alma.

Com o desenvolvimento do capitalismo e a busca desenfreada 
pelo lucro, essas ideias se fortaleceram e legitimaram o entendimento 
de dominação sobre natureza, através das artes mecânicas e 
tecnológicas.

O uso desenfreado dos recursos naturais, em busca do 
crescimento econômico ao longo dos anos pela humanidade, levou à 
degradação da natureza, por consequência disso, surgiram diversos 
fatores negativos ao planeta, tais como: oscilações climáticas, aumento 
da poluição, crise hídrica, perda de espécies e habitats, entre outros.

Esse panorama colocou o meio ambiente como preocupação 
central do homem, a partir da metade do século XX, gerando diversas 
discussões na pauta internacional com o fim de buscar a interligação 
entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, como meio de 
garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado às presentes 
e futuras gerações. Com esse fim, chegou-se ao entendimento de 

55 Doutoranda em Ciências Sociais na Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS). 
Bolsista CNPq vinculada ao grupo SIBITXI: Gênero, Justiça e Saúde em contextos 
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Regional pela Faculdade do Vale do Cricaré (FVC). Especialista em Direito Penal e 
Processo Penal pela Faculdade IDC. Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Ex-Professora da Faculdade do Sul da Bahia-
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desenvolvimento sustentável. Sem dúvida, uma evolução, porém, a 
natureza ainda se enquadra como direito atribuído ao ser humano.

Tal visão de mundo, construída ao longo de pelo menos três 
séculos, ainda prevalece em nossa época, porém mudanças de 
paradigmas já estão acontecendo no âmbito dos ordenamentos 
jurídicos, a exemplo de Equador e Bolívia, que trouxeram em suas 
Constituições o reconhecimento constitucional da natureza como 
sujeito de direito e a ideia do bem viver. 

O presente artigo busca fazer uma reflexão jus-filosófica 
sobre o holismo ambiental embasado no pioneirismo equatoriano 
acompanhado pela Bolívia, além da análise de seus reflexos no Brasil.

2. O ANTROPOCENTRISMO E A DOMINAÇÃO DA NATUREZA 

Ao gerar cultura, o homem transforma e interfere no ambiente 
em que vive, criando em cada sociedade uma forma de se relacionar 
com a natureza.

A história mostra que as interferências realizadas pelo homem 
diretamente no meio ambiente, antes dos nossos tempos, não eram 
vistas por ele próprio como prejudiciais ao equilíbrio da natureza, 
considerando-as irrelevantes diante da magnitude que a natureza se 
apresentava. Em consequência disso, a natureza não era vista como 
responsabilidade do ser humano, diante dela apenas eram utilizáveis 
a inteligência e a inventividade, assim a ética era reservada às relações 
de homem para homem engendradas nas dimensões do agir humano.

A distinção kantiana entre as pessoas (seres autônomos dotados 
de dignidade) e coisas (objetos valorados através de um preço) é 
insuficiente para o estabelecimento eficaz de um novo paradigma 
que proteja todas as formas de vida que estão em relação. A ética 
tradicional tem suas bases no antropocentrismo na medida em que 
coloca o homem no centro do universo, em oposição à natureza, ou 
seja, o sujeito em oposição ao objeto. Essa visão de mundo ganhou 
maior profusão com o mercantilismo do período feudal e com a ciência 
que, desde o século XVI, apresenta a característica de controle e 
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domínio da natureza com o fim de suprir as necessidades da sociedade 
dominante. 

O movimento filosófico iluminista do século XVIII difundiu a 
dissociação entre o ser humano e a natureza, além de se encarregar 
de apagar os traços religiosos medievais do período renascentista. Na 
visão iluminista, o homem, detentor de amplo poder de dominação, 
por ser o único ser racional possuidor de consciência, não se reconhece 
como parte e dependente daquilo que subjuga.

A técnica moderna trouxe uma gama de interações e novos 
objetos que a ética tradicional não mais consegue enquadrá-las. Com 
o aumento do crescimento das interações coletivas, e com a mudança 
atual dos relacionamentos na medida em que as relações não se 
esgotam entre os mais próximos, é necessário que a ética acompanhe 
tal fenômeno, se inserindo em uma nova dimensão no campo das 
responsabilidades. 

O modelo da civilização moderna continua centrado na 
compreensão de que o ser humano possui o direito de explorar a 
natureza, uma vez que somente ele se intitula possuidor de dignidade 
e de direitos, legitimando o processo de destruição da natureza.

Não se pode olvidar que toda a análise dos problemas ambientais 
é inseparável da análise dos contextos humanos, além do mais as 
consequências dos danos ambientais extrapolam as fronteiras dos 
países ou de determinadas regiões.

Esse panorama colocou o meio ambiente como preocupação 
central do homem, gerando diversas discussões na pauta internacional 
com o fim de interligar desenvolvimento e proteção ambiental, 
garantindo um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as 
presentes e futuras gerações.

A partir dos anos 1960, em virtude de já ter sido suprida suas 
necessidades básicas como alimentação, moradia, saúde e educação, 
a sociedade industrializada passou a se aperceber para um, até 
então, novo postulado: viver com qualidade de vida. Esse tipo de 
reconhecimento, pela primeira vez, se deu pelo anseio ao “retorno 
ao passado”, como forma de fugir do ambiente artificial criado pela 
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industrialização (Neto, 2012). O movimento ambientalista organizado 
se iniciou realmente, após o lançamento das duas bombas atômicas 
em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, uma vez que, a partir 
desse episódio, o ser humano percebeu o seu potencial destruidor. Nos 
países industrializados, a opinião pública cresceu juntamente com a 
criação de organismos internacionais. O Conselho da Europa, uma 
das primeiras organizações a tratar de questões ambientais, elaborou 
seus primeiros textos no final dos anos 1960, como a Resolução 68 
(4), adotada pelo Comitê de Ministros, em 08.03.1968, incluindo uma 
Declaração de Princípios sobre a Luta contra a Poluição do Ar e a Carta 
da Água, promulgada pelo mesmo órgão, em 06.05.1968.

Países menos desenvolvidos viam com certa desconfiança esse 
“retorno ao passado” representado pela desaceleração do crescimento 
e se apresentavam menos sensíveis às questões ambientais. Diante 
desse retrato, os ambientalistas desenvolviam um trabalho de 
convencimento e esclarecimento sobre o não antagonismo entre o 
desenvolvimento econômico e o controle da poluição, bem como a 
elucidação de que os efeitos nocivos gerados no meio ambiente se 
estendiam a todos os países indiscriminadamente (Neto, 2012).

Nesse mesmo ano, a Resolução 2398 das Nações Unidas 
influenciou a construção subsequente do direito ambiental, em que 
a própria palavra natureza cede para a ideia de “meio”. Tal resolução 
previa a convocação para uma conferência mundial sobre o “meio 
ambiente humano”. 

Assim, foi convocada a Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente Humano, realizada em junho de 1972, em Estocolmo, 
na Suécia, que produziu a Declaração sobre Ambiente Humano, ou 
Declaração de Estocolmo, e estabeleceu princípios para questões 
ambientais internacionais, incluindo o meio ambiente como direito 
humano. Além de proclamar a proteção à biodiversidade, combate 
à pobreza, limitação à soberania territorial do Estado, gestão de 
recursos naturais, prevenção da poluição e relação entre ambiente e 
desenvolvimento.
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Nesta Conferência restou definido que o conceito de Meio 
Ambiente Humano deveria compreender não só o meio ambiente 
natural, mas também o meio artificial como fundamento do 
desenvolvimento pleno do ser humano (Bruseke, 1998).

As conclusões dos estudos realizados alertaram sobre um futuro 
nada positivo, tanto para os países industrializados quanto para os 
países que estavam em processo de industrialização, uma vez que, 
se a exploração de recursos continuasse no ritmo que se encontrava, 
a brevidade da capacidade de reposição do meio ambiente seria 
esgotada rapidamente e os limites de crescimento no mundo seriam 
alcançados dentro de 100 (cem) anos, o que acarretaria o declínio 
súbito da capacidade industrial e da própria população.

Surgiu, assim, no âmbito da Conferência de Estocolmo, a 
proposta de um modelo inovador de desenvolvimento que deveria 
levar em conta a preservação ambiental e, concomitante a isso, 
permitir o crescimento dos países. Proposta esta que traz à tona a 
ideia de um desenvolvimento de base ecológica ou o denominado 
ecodesenvolvimento. Tal conceito foi apresentado pelo canadense 
Maurice Strong, em 1973, e, em seguida, alargado pelo economista 
Ignacy Sachs, que incorporou as questões sociais, econômicas, 
culturais, de gestão participativa e ética ao conceito.

Ignacy formulou princípios básicos, ou seja, diretrizes que as 
políticas de desenvolvimento deveriam seguir.

[...] a) a satisfação das necessidades básicas; 
b) a solidariedade com as futuras gerações; c) 
a participação da população envolvida; d) a 
preservação dos recursos naturais e do meio 
ambiente em geral; e) elaboração de um sistema 
social garantindo emprego, segurança social 
e respeito a outras culturas, e f) programas de 
educação (Bruseke, 1998).
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A realização dessa conferência culminou com a elaboração 
de um importante documento político chamado de Declaração da 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano 
(Declaration of the United Nations Conference on the Humam Environment), 
sendo o primeiro documento do direito internacional a reconhecer 
como direito humano um ambiente de qualidade. 

A Declaração abordou a necessidade de “inspirar e guiar os povos 
do mundo para a preservação e a melhoria do ambiente humano”, 
estabelecendo os pilares para a nova agenda ambiental do Sistema das 
Nações Unidas:

Chegamos a um ponto na História em que devemos 
moldar nossas ações em todo o mundo, com maior 
atenção para as consequências ambientais. Através 
da ignorância ou da indiferença podemos causar 
danos maciços e irreversíveis ao meio ambiente, 
do qual nossa vida e bem-estar dependem. Por 
outro lado, através do maior conhecimento e de 
ações mais sábias, podemos conquistar uma vida 
melhor para nós e para a posteridade, com um 
meio ambiente em sintonia com as necessidades e 
esperanças humanas [...] (ONU, 1972).

Embora não tenha sido possível atingir um acordo que 
estabelecesse metas concretas a serem cumpridas pelos países, 
conferiu-se à Conferência de Estocolmo grande relevância, pois 
foi considerada como marco na busca de melhoria das relações do 
homem e do meio ambiente, além de ter inaugurado a busca por 
equilíbrio entre desenvolvimento econômico e redução da degradação 
ambiental, que mais tarde evoluíria para a noção de desenvolvimento 
sustentável.

No início da década de 1980, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) reavivou a discussão das questões ambientais com enfoque 
na visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado pelos países 
industrializados e reproduzido pelas nações em desenvolvimento, e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_sustent%C3%A1vel
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que ressaltam os riscos do uso excessivo dos recursos naturais, sem 
considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas. 

Gro Harlem Brundtland, primeira-ministra da Noruega, foi 
convidada para estabelecer e presidir a Comissão Mundial sobre o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento no âmbito da ONU, para analisar 
as principais questões sobre tal temática. As discussões foram 
apresentadas no relatório inovador conhecido como Relatório de 
Brundtland (documento da ONU) publicado em 1988, com o título de 
Nosso Futuro Comum.

Tal documento parte de uma visão mais complexa das causas 
dos problemas sociais, econômicos e ambientais, chamando a atenção 
para a responsabilidade entre os membros da sociedade atual e os 
membros de gerações futuras. 

Nesse contexto, o Relatório apresenta ainda uma lista de 
medidas a serem tomadas a nível Estatal, tais como: diminuição 
do consumo de energia; o desenvolvimento de tecnologias para 
uso de fontes energéticas renováveis e o aumento da produção 
industrial nos países não industrializados com base em tecnologias 
ecologicamente adaptadas; limitação do crescimento populacional; 
garantia de recursos básicos (água, alimentos, energia) a longo prazo; 
preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; diminuição do 
consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias com uso de 
fontes energéticas renováveis; aumento da produção industrial nos 
países não-industrializados com base em tecnologias ecologicamente 
adaptadas; controle da urbanização desordenada e integração entre 
campo e cidades menores; atendimento das necessidades básicas 
(saúde, escola, moradia).

Evidencia, também, as metas a serem realizadas a nível 
internacional, tendo como agentes as diversas instituições 
internacionais, colocando dessa forma os seguintes pontos: adoção 
da estratégia de desenvolvimento sustentável pelas organizações 
de desenvolvimento (órgãos e instituições internacionais de 
financiamento); proteção dos ecossistemas supranacionais como a 
Antártica, oceanos, etc., pela comunidade internacional; banimento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistemas
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das guerras; implantação de um programa de desenvolvimento 
sustentável pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O relatório propõe um novo olhar sobre o desenvolvimento, 
publicizando o conceito de desenvolvimento sustentável como 
“aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 
possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades”.

Não obstante eventos determinantes para a celebração de 
importantes atos internacionais multilaterais e para o desenvolvimento 
do Direito Ambiental na seara internacional, a Conferência de 
Estocolmo, realizada em 1972, a Conferência do Rio de Janeiro, 
ocorrida em 1992 e a renovação do compromisso político com o 
desenvolvimento sustentável realizada em 2012 com a Conferência 
Rio+20, não foram suficientes para a efetivação das leis ambientais.

Todo esse conjunto de documentos internacionais 
referentes à questão ambiental ainda contém resquícios da 
visão antropocêntrica de mundo. Apresentava-se às presentes 
gerações o desafio em identificar as práticas sustentáveis para 
o desenvolvimento, a fim de assegurar as futuras gerações, o 
direito fundamental ao um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, a buscar estratégias de crescimento econômico 
de longo prazo, caracterizada pela integração das dimensões 
humana e ecológica ao processo econômico.

Ocorre que a própria construção do direito ambiental 
como novo ramo do direito se fez pela adoção de uma linguagem 
econômica que se perpetrou ao longo dos anos. O discurso sobre 
a natureza utiliza expressões como ‘meio ambiente’, ‘recursos 
naturais’ e ‘desenvolvimento sustentável’, o que traz consigo 
uma ideia de desconexão entre a natureza e o ser humano. O 
termo ‘ambiente’ tem origem latina e significa “ambiensentis: 
que rodeia”, ou seja, é o que se encontra no meio em que 
vivemos. Utilizar a expressão ‘recursos naturais’ como sinônimo 
de natureza, a identifica como bem econômico passível de ser 
apropriado pelo ser humano (Derani, 2017). Já a expressão 
‘desenvolvimento sustentável’ tem sua origem na economia que 
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prega a reconstrução e aceleração do crescimento, trata-se do 
duplo imperativo que tenta acomodar as vertentes constitucionais 
de desenvolvimento nacional (econômica) e da proteção do meio 
ambiente (ambiental) de forma que seja assegurada a dignidade 
da pessoa humana (social) numa perspectiva de perenidade a 
fim de que sejam beneficiadas as presentes e futuras gerações. 

Derani (2017) afirma que:

A força economicista da expressão coloniza o 
discurso ecológico com a racionalidade econômica 
e utilitarista. Natureza esvaziada de vida transmuta-
se em elemento apropriável, recurso natural que 
lado a lado com elementos criados pela prática 
econômica – emprego, produção, consumo – passa 
a compor um novo organismo, o da economia 
ambientalmente responsável.

Apesar dos esforços para a elevação da importância da proteção 
ao meio ambiente e a edição de diversas legislações e tratados, 
firmando-o como um direito fundamental e humano, os resultados 
efetivos ainda não são suficientes. A avaliação global do Estado de 
Direito Ambiental, divulgada por meio do relatório da ONU Meio 
Ambiente em janeiro de 2019, aponta que, embora o aumento de 
trinta e oito vezes na legislação em vigor desde 1972, a incapacidade de 
implementar e de fazer cumprir essas leis é um dos maiores desafios 
atuais.

Tal quadro se dá pelo fato de que o ser humano continua 
sobrepujando sua visão antropocêntrica, na qual a Natureza nada 
mais é do que um instrumento de sua dominação.
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3. A PACHAMAMA COMO SER VIVO NAS CONSTITUIÇÕES 
ANDINAS

O termo Pachamama, utilizado para identificar a mãe-terra, 
é formado pelos vocábulos ‘pacha’ que significa universo, mundo, 
tempo, lugar, e ‘mama’ traduzido como mãe. De acordo com vestígios 
que restaram, a Pachamama é um mito andino que se refere ao ‘tempo’ 
vinculado à terra; é a mãe querida, da qual se cuida com compreensão, 
compaixão e amor. Além disso, inovam ao estender a personalidade 
jurídica expressamente à natureza, atribuindo-lhe direitos e 
considerando-a, portanto, como sujeito de direitos, implicando em 
um novo paradigma jurídico. 

As Constituições promulgadas no Equador e na Bolívia, nos 
anos de 2008 e 2009, respectivamente, têm como ideia central o 
entendimento que homem e natureza ou Pachamama se encontram 
em nível de igualdade por fazerem parte do planeta, parte da Terra, 
pois pertencemos à natureza.

Essa visão e positivação nas Cartas Magnas andinas fazem 
parte de um novo momento constitucional sul-americano 
(neoconstitucionalismo latino-americano), tratando-se de uma 
verdadeira busca pelo equilíbrio entre os direitos do homem e da 
natureza.

Leonardo Boff aponta que a consolidação do 
neoconstitucionalismo pode ajudar a formar uma igualdade real, e 
não apenas formal, dos direitos do homem e da terra. A partir desta 
mudança, devem ser reorganizadas as relações sociais, algo que pode 
interferir na criação de uma nova ordem no continente. Boff (2013) 
afirma:

Os novos constitucionalistas latino-americanos 
ligam duas correntes: a mais ancestral, dos povos 
originários, para os quais Pachamama é titular de 
direitos porque é viva, nos dá tudo o que precisamos 
e, finalmente, pela razão de sermos parte dela e 
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de pertencermos a ela, bem como os animais, as 
florestas, as águas, as montanhas e as paisagens.

A disposição legal habilita qualquer pessoa a propor ações 
judicias de proteção, sem a necessidade de que alguém, no caso ser 
humano, seja diretamente afetado, o que é o requisito final para o 
reconhecimento da personalidade da natureza.

A Constituição equatoriana, em seu preâmbulo, celebra “a 
natureza, a Pacha Mama, de que somos parte, e que é vital para nossa 
existência”, in verbis:

Nosotras e nosotros, el Pueblo soberano 
delEcuadorreconociendonuetrasraices milenares, 
forjadas por mujeres y hombres de distintos 
pueblos, celebrando a la naturaliza, laPacha 
Mama, de la que somos parte y que es vital para 
nuestra existência, invocando elnombre de 
Dios y reconociendonuestras diversas formas 
de religiosidade y espiritualidade, apelando 
a lasabiduria de todas las culturas que nos 
enriquecem como sociedade [...] (EQUADOR, 2008)

Tal Constituição é a primeira no mundo a reconhecer 
taxativamente a natureza como sujeito inalienável de direitos. A 
diversidade cultural local associada à necessidade de proteção 
da natureza deu ensejo a esse novo entendimento. Por ser um 
reflexo da vontade da população equatoriana, pois promulgada 
democraticamente, a constituição, com a disposição dos “Derechos de 
lanaturaleza”, foi tranquilamente absorvida pela própria sociedade, 
uma vez que já era utilizada como norma moral.

Em seu artigo décimo, a Magna Carta Equatoriana reconhece 
inequivocamente, ao lado das pessoas e coletividades, a Natureza 
como titular de direitos:
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Las personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivosson titulares y gozarán 
de losderechosgarantizadosenlaConstitución 
y enlos instrumentos internacionales. La 
naturaleza será sujeto de aquellosderechos que 
lereconozcalaConstitución (EQUADOR, 2008).

         O capítulo sétimo, chamado “Direitos da Natureza”, tem 
quatro artigos que os definem e os garantem. Em seu artigo 71, 
a constituição equatoriana dispõe que “La naturaleza o Pacha Mama, 
donde se reproduce y realiza la vida, tienederecho a que se respete 
integralmente suexistencia y elmantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.”

O texto legislativo vai além, quando inclui a garantia da 
proteção aos ciclos vitais que formam essa natureza, ou seja, o 
ecossistema. Inclui, portanto, dentro dessa proteção, todos os seres 
vivos participantes de forma direta ou indireta da natureza. 

Tais direitos são outorgados às pessoas e à comunidade, que 
podem exigir da autoridade pública os direitos da natureza. Além 
disso, o texto constitucional afirma que “para aplicar estes direitos, o 
Estado incentivará as pessoas naturais e jurídicas, e os coletivos que 
protejam a natureza e promoverá respeito a todos os elementos que 
formam um ecossistema”.

A Constituição do Equador, ainda, em seu artigo 11, item 6, 
reconhece os direitos como interdependentes, dispondo que todos 
os direitos possuem igual hierarquia. Por derradeiro, no artigo 
396, a Constituição Equatoriana impõe responsabilidade objetiva 
(independente da prova de culpa) por danos causados ao ambiente, 
in verbis:

La responsabilidad por dañosambientales es 
objetiva. Todo daño al ambiente, además de 
las sanciones correspondientes, implicará 
tambiénlaobligación de restaurar integralmente 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10631209/artigo-71-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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losecosistemas e indemnizar a las personas y 
comunidades afectadas (EQUADOR, 2008).

Mediante todo esse arcabouço legal, foi possível o 
reconhecimento de um rio como sujeito de direitos, o Rio Vilcabamba, 
rio equatoriano que margeia a estrada entre a cidade de Vilcabamba 
e Quinara, na Província de Loja. O caso em apreço foi levado em juízo 
por duas pessoas, Richard Frederick Wheeler e Eleanor GeerHuddle, 
uma vez que, em 2008, o Governo Provincial de Loja (GPL) promoveu 
obras de ampliação da estrada entre Vilcabamba e Quinara, sem o 
cumprimento das legislações ambientais locais.

A empresa pública, além de iniciar a construção sem 
licenciamento ambiental, depositou pedras e material de escavação 
no leito do rio, provocando severos danos à Natureza e às propriedades 
ao redor, devido a isso, desencadeou erosão ao longo das margens do 
rio, gerando, inclusive, graves enchentes, no período das chuvas.

Por estes fatos, em dezembro de 2010, foi ajuizada uma 
“Acción de Proteción” onde no pólo passivo da ação estava o Governo 
Provincial de Loja e o Ministério Público do Meio Ambiente, sendo 
figurado no polo ativo, mesmo constando os nomes de Richard e 
Eleanor, foi reconhecido judicialmente que tais pessoas estavam como 
representantes processuais do Rio Vilcabamba. Em primeira instância, 
o órgão responsável pelo julgamento (“JuzgadoTercero de lo Civil de 
Loja”) decidiu pela improcedência da ação por questões de ordem 
processual, em razão da falta de citação adequada de um dos réus. 
Porém, em grau recursal, a decisão colegiada da “Corte Provincial de 
Loja”, em março de 2011, considerou válida a citação de todos os réus e 
reconheceu a especial qualidade da Natureza como sujeito de direito, 
representada no caso por Richard e Eleanor:

NuestraConstitución de la República, sin 
precedente em lahistoria de la humanidade, 
reconoce a lanaturaleza como sujeto de derechos. 
El Art. 71 manifiesta que la ‘Naturaleza o Pacha 
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Mama, donde se reproduce y se realiza la vida, 
tienederecho a que se lerespete integralmente 
suexistencia y elmantenimiento y regeneración de 
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 
evolutivos.’ [...]La importancia de laNaturaleza es 
tan evidente e indiscutible que cualquier argumento 
respecto a ello resulta sucinto y redundante, no 
obstante, jamás es de olvidar que losdaños causados 
a ellason ‘dañosgeneracionales’, que considere en 
‘aquelllos que por su magnitude repercuten no sólo 
em lageneraciónactual sino que sus efectos van a 
impactar em lasgeneraciones futuras (BOLÍVIA, 
2011).

No mérito, enfrentou ponto por ponto o tema dos direitos da 
Natureza. Reconheceu o princípio da precaução para inverter o ônus 
da prova e os danos provocados ao rio, como derivados do despejo 
dos materiais de construção em seu leito pela empresa pública. 
Consignou que o direito à existência, manutenção e regeneração dos 
ciclos vitais naturais do Rio Vilcabamba foram violados, nos termos da 
Constituição do Equador. 

Com relação à Constituição Política Plurinacional Comunitária e 
Autônoma do Estado da Bolívia, promulgada em 2009, também trouxe 
o pensamento holístico ambiental e a previsão do reconhecimento 
da personalidade jurídica da natureza como ente dotado de direitos e 
deveres, ou seja, sujeito de direitos, porém de forma mais tímida, mas 
ainda assim de extrema relevância.

Em seu preâmbulo, a Constituição da Bolívia dispõe que 
“cumprindo com o mandato de nossos povos, com a fortaleza de 
nossa Pachamama e graças a Deus, refundamos a Bolívia”. O texto 
preambular enfatiza a valorização da Natureza pela compreensão 
cultural Boliviana, deixando para trás um Estado Colonial, Republicano 
e Neoliberal para construir coletivamente um Estado integral com seu 
próprio desenvolvimento: 
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En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, 
se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra 
amazonia, nuestrochaco, nuestro altiplano y 
nuestrosllanos y valles se cubrieron de verdores 
y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con 
rostros diferentes, y comprendimos desde entonces 
la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra 
diversidad como seres y culturas. Así conformamos 
nuestros pueblos, y jamás comprendimos el 
racismo hasta que los ufrimos desde los funestos 
tiempos de la colonia.[...] Nosotros, mujeres y 
hombres, a través de la Asamblea Constituyente y 
con el poder originario del pueblo, manifestamos 
nuestro compromiso con la unidad e integridad del 
país. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, 
con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a 
Dios, refundamos Bolivia (BOLÍVIA, 2009) .

O artigo 33 da Constituição prescreve que “as pessoas têm 
direitos a um meio ambiente saudável, protegido e equilibrado”, 
e ainda “o exercício deste direito deve permitir aos indivíduos e à 
coletividade das presentes e futuras gerações, além de outros seres 
vivos, desenvolverem-se de maneira normal e permanente”.

O artigo seguinte dispõe que qualquer pessoa, em nome 
individual ou representando uma coletividade, poderá exercer as 
ações de defesa do meio ambiente sem prejuízo das obrigações das 
instituições públicas em atuarem de ofício diante de atentados contra 
o meio ambiente.

Diferentemente da Constituição do Equador, a Constituição 
Boliviana não dispõe explicitamente sobre os direitos da Natureza, 
gerando divergência por parte da doutrina. Alguns, como Zaffaroni 
(2012), entendem que, pelo fato de o legislador boliviano ter anunciado 
a questão ambiental como um direito de caráter social e econômico, 
incluindo nessa perspectiva ‘outros seres vivos’, implica reconhecer a 
natureza como sujeito de direito, ainda que tacitamente.
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Para dirimir eventuais dúvidas, foi editada e passou a entrar 
em vigor a Lei nº 071/2010 denominada Ley de Derecho de la Madre 
Tierra, Lei dos Direitos da Mãe Terra, que contém  princípios para o 
seu cumprimento, sendo estabelecido, no seu artigo 5°, o caráter de 
sujeito coletivo de interesse público e todos os seus componentes, 
incluindo-se as comunidades humanas, como titulares de todos os 
direitos reconhecidos nessa lei.

O ideal que os povos andinos propõem está atrelado à ideia de 
bem viver (buenvivir) que objetiva uma ética da suficiência para a 
sociedade como um todo, e não apenas para o indivíduo isoladamente. 
O conceito de bem viver é proveniente do resgate das referências 
tradicionais da cultura e consciência coletiva dos povos indígenas da 
América Latina.

Para Leonardo Boff, o bem viver andino pressupõe uma 
constante harmonia:

Pressupõe uma visão holística e integradora do ser 
humano, o ar , a água, os solos, as montanhas, as 
árvores e o animais, o sol, a lua e as estrelas; é buscar 
um caminho de equilíbrio e estar em profunda 
comunhão com a Pacha (a energia universal), que se 
concentra na Pachamama (terra), com as energias 
do universo e com Deus. [...]Bem-viver é estar em 
permanente harmonia com o todo, harmonia entre 
marido e mulher, entre todos na comunidade, 
celebrando os ritos sagrados que continuamente 
renovam a conexão cósmica e com Deus. Por isso, 
no bem-viver há uma clara dimensão espiritual com 
os valores que a acompanham, como o sentimento 
de pertença a um todo e compaixão para com os 
que sofrem e solidariedade entre todos (Boff, 2012, 
p.61). 

Repudiando a ideia de acúmulo de capital, o bem viver parte da 
premissa de que a mãe-terra fornece tudo que é necessário aos seres 
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humanos e seres não humanos, por conseguinte o indivíduo não deve 
consumir mais do que o ecossistema pode ser capaz de suportar. 
Assim, o consumo deve produzir a menor quantidade de resíduos e 
reutilizar a maior quantidade de materiais.

O bem viver é retrato da harmonia do indivíduo consigo, com o 
próximo e com a natureza. O dar e o receber devem ser recíprocos: dar 
a Pachamama e receber dela em uma troca holística de respeito.

4. INFLUXOS DA VISÃO HOLÍSTICA NO BRASIL

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi 
instituído ao Estado brasileiro a obrigação constitucional de tutelar 
o meio ambiente, como se constata no caput do art. 225, o qual reza 
incumbir ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e 
preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações (BRASIL, 1988).

A Constituição do Brasil estabelece um Estado Democrático 
de Direito para assegurar o bem-estar como valor supremo de uma 
sociedade pluralista (Preâmbulo), que buscará a integração cultural 
dos povos da América Latina (art. 4º, parágrafo único). O Estado 
brasileiro deve proteger: a vida (art. 5º, caput); os modos ancestrais de 
criar, fazer e viver (art. 215, § 1º e 216, II); os espaços de manifestações 
culturais ancestrais (art. 216, IV), os processos ecológicos essenciais 
(art. 225, § 1º, I); a biodiversidade (art. 225, § 1º, II); e os recursos 
ambientais necessários à reprodução física e cultural dos povos 
ancestrais, segundo os seus usos, costumes e tradições (art. 231, § 1º).
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Por outro lado, a doutrina não deixa margem a discussões. Os 
legitimados para postular em juízo (tanto legitimatio ad processum 
quanto legitimatio ad causam) são apenas as pessoas físicas ou 
jurídicas. Assim, a possibilidade do Brasil em adotar o entendimento 
de elastecimento a personalidade jurídica à Natureza ainda é remota, 
uma vez que seu ordenamento ainda desconhece o assunto. 

Apesar da Constituição Brasileira não prever expressamenteos 
direitos da natureza, em novembro de 2017, após primeiro grande 
desastre ambiental da Samarco56 de proporções imensuráveis, foi 
requerido, por meio de ação judicial, o reconhecimento da Bacia 
Hidrográfica Rio Doce como sujeito de direitos, a fim de que ela 
pudesse pleitear o seu direito a uma existência sadia. Além disso, foi 
pedido, também, a condenação do estado de Minas Gerais e a União ao 
imediato cumprimento das diretrizes do Plano Nacional de Adaptação 
à Mudança do Clima, a instituição do cadastro nacional de municípios 
com áreas suscetíveis à ocorrência de desastres, previsto no artigo 3º- 
A da Lei 12.340/2010, no prazo máximo de 6 (seis) meses, em razão 
da urgência das medidas de prevenção a desastres e a elaboração do 
Plano de Prevenção a Desastres de Minas Gerais, previsto no parágrafo 
único, art. 7º, da Lei 12.608/2012, no prazo de 6 (seis) meses, com a 
obrigatória participação de representantes de instituições acadêmicas 
e dos povos ribeirinhos (indígenas ou não).

O processo que tramitou perante a 6ª Vara Federal 
Cível da Seção Judiciária   de  Minas Gerais (processonúmero 

56 Ocorrida em Mariana, no estado de Minas Gerais, em 05 de novembro de 2015, o 
rompimento da barragem denominada “fundão” controlada pela Samarco Mineração 
S.A. , um empreendimento conjunto das maiores empresas de mineração do 
mundo, Vale S.A e BHP Billiton foi considerado o desastre industrial que causou o 
maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo envolvendo 
barragens de rejeitos, com um volume total despejado de 62 milhões de metros 
cúbicos; matou 19 pessoas; desabrigou 1.265 pessoas; impactou 2 distritos de Mariana 
(Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) e 1 distrito de Barra Longa (Gesteira); inundou 
de lama o distrito de Bento Rodrigues, onde viviam 236 famílias; atingiu 38 municípios 
(35 em MG e 3 no ES); prejudicou a vida de 6 milhões de pessoas; matou 98 espécies 
de peixes (29 mil carcaças de peixes foram recolhidas); causou fome a 1 espécie de 
ave (andorinha-do-mar), que ficou sem alimento; destruiu 1.176 hectares ao longo das 
margens (46% de pastagens e 43% de vegetação nativa).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desastre_industrial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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1009247-73.2017.4.01.3800) foi julgado extinto sem resolução de 
mérito por ilegitimidade da parte ativa, ou seja, da Bacia Hidrográfica 
do Rio Doce. Asseverou a magistrada, que o ordenamento jurídico não 
permitia que a ação fosse ajuizada pelo Rio, uma vez que a mesma 
permitia a proteção dos interesses difusos e coletivos por meio de ação 
civil pública.

Na época em que vivemos, há inegável preocupação com 
a natureza e com as futuras gerações diante do esgotamento dos 
recursos naturais, da rápida degradação ambiental causada pelo alto 
padrão de consumo e produção. Portanto,  são imprescindíveis novas 
normas ecológicas que busquem a harmonia da relação entre homem 
e natureza de forma efetiva. 

O direito brasileiro não pode ficar inerte diante dessa realidade e 
permanecer indiferente às necessidades da sociedade contemporânea, 
ainda mais, quando se sabe que o direito deve traduzir uma realidade 
histórico-cultural da sociedade, ou, quando a sociedade não se mostra 
capaz de superar alguns entendimentos, deve inovar:

A natureza social do homem, fonte dos grandes 
princípios do direito Natural, deve orientar as 
“maneiras de agir, de pensar e de sentir do povo” 
e dimensionar todo o jus positum. Falhando a 
sociedade, ao estabelecer fatos sociais contrários 
à natureza social do homem, o Direito não deve 
acompanhá-la no erro. Nessa hipótese, o Direito 
vai superar os fatos existentes, impondo-lhes 
modificações (Nader, 2004, p. 26). 

Nenhuma ética embasada nas condutas do homem é capaz de 
considerar a condição global da vida humana e a sua própria existência 
como espécie. Hans (2015) indaga, em seu emblemático livro “O 
princípio da responsabilidade”, publicado no ano de 1979, sobre um 
possível direito moral próprio da natureza:
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E se o novo modo de agir humano significasse 
que devêssemos levar em consideração mais do 
que somente o interesse ‘do homem’, pois nossa 
obrigação se estenderia para mais além, e que a 
limitação antropocêntrica de toda ética antiga não 
seria mais válida? Ao menos deixou de ser absurdo 
indagar se a natureza extra-humana, a biosfera no 
todo e em suas partes, hoje subjugadas ao nosso 
poder, exatamente por isso não se tornaram um 
bem a nós confiados capaz de nos impor algo como 
exigência moral – não somente por nossa própria 
causa, mas também em causa própria e por seu 
próprio direito (Hans, 2015, p. 41).

O reequilíbrio com a natureza deve ser a meta das sociedades e, 
para esse fim, mediante a quebra de paradigmas, o direito deve tecer 
esforços para empregar normas compatíveis com a ideia de natureza 
de forma integral na qual o ser humano se interliga e dela depende, 
isso significaria buscar não somente o bem humano, mas o bem das 
coisas extra-humanas, inaugurando uma visão holística de proteção à 
natureza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento econômico, houve a oferta de melhoria 
às populações, gerando a ampliação do consumo desenfreado, dando 
ensejo à crise ambiental atual. O ser humano, em sua grande maioria, 
celebra a evolução da ciência contemporânea, porém não deve 
aceitar que, em nome do desenvolvimento econômico e da ciência, se 
estabeleça, nas palavras de Marcelos Barros e Frei Betto, “uma tirania 
da racionalidade e do interesse do lucro”, pois inegavelmente todo o 
Planeta sofre indiscriminadamente os efeitos do aquecimento global, 
da extinção de espécies e da crise hídrica.

A reaproximação do ser humano à ideia de natureza como grande 
mãe, Pachamama, exige uma transformação cultural em diversas 
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partes do globo terrestre, resgatando a visão dos povos indígenas que 
se mantiveram capazes de resistir às investidas do homem branco e 
mantiveram os seus ideais de conexão do humano com a natureza.

Os direitos da natureza, sejam na Constituição da Bolívia 
ou Equatoriana, bem  como  a  Lei  da  Mãe  Terra,  podem ser  
um  instrumento  que  possibilite  o  equilíbrio  entre a natureza e 
o ser humano. A discussão sobre os conhecimentos, provindos 
da comunidade tradicional indígena, abre uma nova fase do 
constitucionalismo global, instaurando a mudança de paradigma 
sobre o respeito à dignidade da natureza.

O reconhecimento de que há outros entes que possuem direitos, 
que não são os humanos, mas mesmo assim não deixam de ter direitos, 
é um desafio para toda a doutrina jurídica brasileira e mundial, uma 
vez que na sociedade ainda está arraigada a cultura da civilização 
moderna narcisista.

Escrever essa mudança histórica, a passagem de uma concepção 
antropocêntrica à uma visão holística integradora entre seres humanos 
e natureza, é o maior desafio da humanidade, pois é preciso reconhecer 
obrigações éticas e jurídicas em relação à natureza, uma vez que 
convivemos dentro de um todo vivo de cuja saúde dependem todos 
os seres humanos e não-humanos, pois, indubitavelmente, nascemos 
para viver em harmonia com a Natureza, a nossa Pachamama.
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A ESTRATÉGIA DE RESPONSABILIZAÇÃO COMO PROPOSTA

NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

José Dutra de Lima Júnior57

INTRODUÇÃO

Tratar de criminalidade e segurança pública se reveste de 
alta complexidade, pois suas causas e consequências são variadas, 
dependendo de aspectos específicos e múltiplos para uma análise 
minimamente adequada. No Brasil contemporâneo, a cada publicação 
de relatório sobre o assunto, comumente é acompanhada de uma 
perplexidade social. E tal reflexo é compreensível, vez que os números 
impressionam e demonstram que a sociedade possui a necessidade 
de intervenção para minorar a problemática. No que tange à política 
criminal, verifica-se que não há uma definição de rumos a serem 
seguidos. Em um momento, se discute o recrudescimento das leis 
penais; em outro, a despenalização. No que se refere ao sistema 
prisional, a meta de ressocializar pessoas privadas de liberdade 
fica cada vez mais distante. E as soluções, quanto aos problemas 
ocasionados pela criminalidade, ficam apenas no discurso, gerando, 
por sua vez, um descrédito das autoridades estatais perante a sociedade. 
A estratégia de responsabilização que ora se apresenta, através de 
uma parceria entre o Poder Público e a sociedade civil organizada, 
se reveste de proposta viável a ser executada, pois que busca tratar a 
causa do delito, reduzindo, por sua vez, suas consequências, além de 
também reduzir seus custos sociais e financeiros.

O assunto é controverso. Porém, a discussão da criminalidade 
é comum em diversos círculos sociais que não possuem relação 

57 Promotor de Justiça do Ministério Público da Bahia. Professor de Criminologia e 
Processo Penal na Faculdade do Sul da Bahia – Fasb. Aperfeiçoado em Psicanálise. 
Especializado em Direito Penal e Processo Penal. Especializado em Criminologia, 
Política Criminal e Segurança Pública. Mestre em Direito Internacional Público. 
Mestre em Segurança Pública, Justiça e Cidadania. 
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direta com órgãos governamentais. Seja na escola, faculdade, clubes, 
igrejas, fundações, ou seja, em organizações sociais dos mais diversos 
objetivos, os fatos relacionados com o crime, de alguma forma, 
possuem relevância. E a justificativa é simples: eles afetam a todos. 
Atualmente, não há quem conviva socialmente que possa afirmar 
não possuir repercussão em sua vida produzida pela criminalidade 
engendrada por nosso meio e em nosso meio. Considerando sua 
relevância e interferência na qualidade de vida das pessoas, alguns 
questionamentos merecem respostas: o que a sociedade está fazendo 
para contribuir visando um resultado mais satisfatório? Será que a 
sociedade organizada pode contribuir para a redução dos índices de 
criminalidade? Ou esta atuação é exclusiva dos poderes públicos? 
Será que a sociedade civil deve se deter em apenas cobrar dos seus 
governantes?   

Aliada às dificuldades inerentes ao enfrentamento da 
criminalidade, está a rapidez com que a realidade social se modifica. 
Antes mesmo de ser concretizada uma alternativa para se trabalhar 
o fenômeno, a sociedade que existia quando de sua proposição já foi 
alterada, necessitando, destarte, de ajustes, sob pena de já começar 
desalinhada do contexto social. O mundo e as pessoas têm mudado 
velozmente e as práticas delituosas são diretamente afetadas pelos 
novos comportamentos.

Mas uma informação é fato: os índices de violência no Brasil 
estão em ascensão. As notícias também denotam que a população 
carcerária cresce anualmente58. Ou seja, os problemas relacionados à 
criminalidade estão em uma trajetória crescente.

Vivenciamos um momento peculiar em nosso país que 
não sabemos exatamente do que se trata, mas a insegurança tem 
provocado reações sociais ao demonstrar que um número significativo 
de pessoas estão incomodadas com este quadro apresentado. Talvez 
seja o momento oportuno de reunir esta parcela social para discutir 
segurança pública. Entretanto, a maioria da população brasileira deseja 

58 https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/07/17/cnj-registra-pelo-menos-812-mil-
presos-no-pais-415percent-nao-tem-condenacao.ghtml.
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unicamente segurança para suas famílias, reflexo do individualismo 
que impera. Porém, este comportamento necessita ser rompido para 
que se possa avançar no quesito e todos sejamos beneficiados. 

Claramente o Estado possui limites e, no aspecto criminal, este 
é claro e evidente. As altas taxas de criminalidade são vistas como 
um acontecimento natural e normal. O mito do Estado provedor da 
lei e ordem é diariamente questionado. Esta imagem passada pelos 
governos já não resiste a uma observação sincera e cuidadosa. Em 
consequência, as “esquizofrênicas” políticas rebelam entre si, sendo a 
aparência e eloquência mais efetiva do que as práticas. Por sua vez, as 
dificuldades visualizadas não podem ser motivos de desânimo ou de 
imobilização, senão vistas como desafios a serem superados. 

Atualmente, ao se tratar de criminalidade no Brasil, a palavra 
crise soa como inevitável. No entanto, a crise, por si só, não é algo 
negativo. As crises fazem parte do cotidiano do ser humano. A questão 
é como se passa por ela. Segundo Kuhn (2013, p. 168), as crises 
repercutem de três formas. Na primeira, o paradigma em curso tem a 
capacidade de resolver o problema que ocasiona a crise. Na segunda, o 
problema gerador da crise permanece intacto mesmo diante de novas 
abordagens, inclusive aquelas consideradas radicais. Na terceira, a 
crise produz a mudança de paradigma com o posterior empenho em 
sua aceitação. 

Assim, diante de uma crise, a reflexão é fundamental. Neste 
momento, naturalmente há uma divisão entre a situação real, 
vivenciada, e outra que se desconhece, mas que se pretende alcançar. 
Entretanto, é pertinente afirmar que crise está intimamente ligada 
com decisão, uma oportunidade para a criatividade. Ela não é para 
ser resolvida, mas sim vivenciada. Para sair da crise, antes tem que 
ingressar. Crise não é problema; é solução. Não é saudável reagir à 
crise, mas certamente a ação é fundamental para o êxito. E agir neste 
contexto é possibilitar atitudes que deixam surgir novas alternativas, 
mesmo que se mantenha o paradigma vigente. E quando se pensa em 
adoção de novas ideias, a presença de uma inovação é inevitável. A 
crise e mudança caminham pari passu, de mãos dadas (KUHN, 2013, 
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p. 33). Quando a crise se estabelece, é uma indicação que chegou o 
momento para a renovação das técnicas.

Neste caminho é fundamental o olhar, a visão a ser utilizada. Uma 
vez que o mundo efetivamente não muda com a crise; é fundamental 
que o mundo que não mudou seja visto de forma diferenciada. Kuhn 
(2013, p. 37) enfatiza que “[...] um cientista pode ver o mundo de maneira 
diferente, ter um sentimento diferente sobre como ele funciona, 
perceber fenômenos diferentes, ficar intrigado por novas dificuldades 
e interagir com ele de novos modos. [...]”. Ainda Kuhn (2013, p. 204) 
esclarece: “[...] O que um homem vê depende tanto daquilo que ele 
olha como daquilo que sua experiência visual-conceitual prévia o 
ensinou a ver [...]”. Unger (2000, p. 56) efetua relevante reflexão quanto 
ao tema:

É preciso dizer, quando falamos em desencanta-
mento do mundo, que este desencantamento é, na 
verdade, o desencantamento do nosso olhar. Por-
que a Natureza permanece com seus encantos e 
com seu valor, independentemente do que os seres 
humanos possam pensar ou não pensar a respei-
to. É o nosso olhar que, se desencantando, se tor-
na mais opaco, mais restrito. Então, reencantar o 
mundo [...] é, na verdade, reencantar o nosso olhar. 
O reencantamento do mundo significa redescobrir-
mos aquilo que nos constitui, reencantar o mundo 
é poder novamente ter uma vivência da realidade 
que não se reduza à reificação. [...]

Reencantar o nosso olhar pelo mundo! Esta pode ser a principal 
missão da estratégia de responsabilização. A sociedade, público e 
privado, unidos em torno de objetivo comum. Cooperação, parceria, 
unidade, humanidade, valores dispersos em um mundo onde a 
concorrência é a regra. 
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1. O BRASIL DE 2017

O Ipea (2019) publicou relatório trazendo informações 
significativas acerca da violência letal no ano de 2017. Não obstante as 
controvérsias que cercam os resultados apresentados, tais parâmetros 
são importantes para a reflexão e, principalmente, devem se constituir 
em uma ferramenta de conscientização e construção de estratégias a 
serem utilizadas para se trabalhar a questão.  

Não desejando discutir detalhadamente o documento 
apresentado, mas alguns dados saltam aos olhos. Segundo apurado, 
foi constatado o maior nível histórico de letalidade violenta no país 
entre o período de 2007 a 2017, chamando a atenção o crescimento nas 
regiões Norte e Nordeste, na contramão de outras regiões. No gráfico 
abaixo, Ipea (2019, p. 5) demonstra o crescimento anual dos índices 
mencionados. 

Como cidadãos, tal situação, por si só, deve nos constranger, 
pois retrata que algo está muito errado em nossa sociedade. A vida 
é o patrimônio mais caro que um ser humano possui. Anualmente, 
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de forma ascendente, vidas humanas estão sendo ceifadas por 
outras vidas humanas, sendo que tal bem jurídico jamais poderá ser 
reposto. E isso não pode, absolutamente, ser considerado como um 
comportamento normal. Porém, a situação que deve nos proporcionar 
um sinal de alerta e nos provocar um constrangimento ainda maior 
é que a violência letal alcança preponderantemente a população 
jovem, de 15 a 29 anos, que tem crescido desde os idos de 1980. Ao 
tratar o assunto como “Juventude Perdida”, por si só já demonstra a 
dramaticidade que o caso se reveste. No Brasil, segundo a pesquisa, 
pessoas, antes de efetivamente começarem a viver, ou seja, no 
início de suas vidas, têm seus sonhos e expectativas interrompidas 
violentamente. Contrariando os legalistas e fundamentalistas, é curial 
afirmar que todas as pessoas possuem sonhos e expectativas, que 
podem até serem frustrados no decorrer da vida, mas não os fazem 
menos sonhadores ou humanos. Violência contra mulheres, negros e 
população LGBT completa o quadro de desrespeito narrado. 

Ante a narrativa efetuada, há pertinência na afirmação de que o 
momento é oportuno para discutirmos com humanos como se tornar 
mais humanos. O quadro apresentado nos remete à conclusão de que 
conversar sobre humanidade com as pessoas se torna algo de grande 
relevância. O individualismo se tornou uma “praga” que tem produzido 
diversos comportamentos e gerado práticas consideradas criminosas 
e, por sua vez, afligido a todos nós. Temos nossas individualidades, e 
isso é que nos faz seres humanos. Entretanto, nossas individualidades 
não nos permitem ignorar as dos outros. Em pleno século XXI, a 
falta de respeito ao outro tem sido um “câncer” em nossa sociedade. 
A propósito, Porto (2006, p. 266), ao trabalhar seu texto acerca de 
crenças, valores e representação social da violência, afirma que “[...] 
sempre que o outro fosse desconsiderado como sujeito e, em função 
disto, tratado como objeto, inviabilizando, em última análise, a 
interação social, fosse ela de natureza consensual ou conflituosa”, ter-
se-ia configurada uma relação de violência.

O relatório Ipea (2019, p. 94), no tópico “POR POLÍTICAS DE 
SEGURANÇA PÚBLICA BASEADAS EM EVIDÊNCIAS E EM UMA 
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GESTÃO FEDERATIVA”,  conclui fazendo uma consideração acerca da 
lacuna existente quanto ao papel do governo federal no que diz respeito 
à segurança pública. Salienta que, desde as Ordenações Filipinas, 
durante ainda o Brasil Colônia, até a Constituição de 1988, o assunto 
não é tratado adequadamente. Ressalta também que o Sistema Único 
de Saúde foi regulamentado em 1988, oportunidade em que restaram 
estabelecidas as responsabilidades e atribuições dos entes federados, 
inclusive com as respectivas fontes de financiamento. Acerca da 
política de segurança, somente em 2018 foi dado o primeiro passado 
com a  aprovação de legislação criando o Sistema Único de Segurança 
Pública (Susp). Enfatiza ainda que, em um país com a extensão 
territorial como o Brasil, naturalmente com peculiaridades regionais, 
as políticas de segurança pública são construídas em conformidade 
com as experiências de cada localidade, sem planejamento e 
objetivando trabalhar as crises recorrentes, fazendo menção em uma 
atuação  “[...] no apagar de incêndio [...]”. Quanto ao sistema prisional, 
resume afirmando que o Estado já perdeu o controle, vez que crimes 
são planejados e praticados dentro e fora dos estabelecimentos 
prisionais, sem que haja uma atuação eficaz para conter tais ações. 

Sugere também que sejam avaliados os locais onde ocorreram 
avanços, exemplificando os estados  de  São Paulo, Pernambuco, 
Espírito Santo, Paraíba e Minas Gerais, os quais, com o desenvolvimento 
de vários programas, têm obtido certo êxito na redução da violência 
letal, conforme os números apresentados. 

Outro aspecto conclusivo do relatório do Ipea (2019) é a 
constatação da desigualdade econômica e racial, legado do período 
da escravatura no Brasil. Também, neste contexto da desigualdade, 
destaca o crescimento da violência letal motivados por feminicídio e 
homofobia. Cita também as consequências da flexibilização no uso e 
porte de armas, fator que, conforme pesquisado, são fortes e trágicas 
no que concerne ao aumento da letalidade violenta.

No que se refere ao aparelhamento estatal para a contenção 
da criminalidade, o Ipea (2019, p. 95) detectou que o policiamento 
ostensivo e a repressão ao varejo das drogas têm prevalecido sobre as 
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investigações e atuações pautadas na inteligência policial. Destaca que 
a estrutura policial, sucateada, obsoleta e sobrecarregada possui um 
índice baixíssimo de elucidação quanto aos homicídios praticados. 
Basicamente, inquéritos são abertos apenas quando o homicida é preso 
em flagrante, situação que não ocorre frequentemente. E ressalta que 
“[...] alocamos recursos para prender e superlotar os presídios com 
presos de baixa qualidade, geralmente nos flagrantes das ruas, que 
ajudam a dinamizar as facções penais.” (Ipea, 2019, p. 95). E salienta 
ainda que, além de não investir adequadamente na investigação, 
inteligência e qualificação dos policiais, o que se faz é recrudescer a 
legislação penal, sem nenhum resultado que justifique. 

E, por fim, Ipea (2019, p. 94) enfatiza que, em tempo de escassos 
recursos financeiros, no sentido de estruturar as políticas de Estado, 
a principal delas a ser pensada é a que visa prevenir socialmente o 
crime, direcionando ações para a seara da infância e juventude em 
regiões mais vulneráreis.

Assim, especificamente quanto à conclusão para se pensar 
uma política de Estado, objetivando a prevenção social do crime, a 
estratégia de responsabilização que se apresenta configura-se em um 
importante e interessante mecanismo dentro do contexto brasileiro, 
que pode ser uma alternativa viável para a redução da criminalidade, 
vez que possui um custo financeiro e social significativamente inferior 
à estratégia repressiva que tem predominado em nosso país.

2. A ESTRATÉGIA DE RESPONSABILIZAÇÃO

A estratégia de responsabilização, também chamada de 
parcerias preventivas, é tratada por Garland (2014), levando em 
consideração o contexto estadunidense e da Grã-Bretanha, locais 
onde esta abordagem é utilizada na prevenção da criminalidade. De 
início, é pertinente afirmar a diferença existente entre tais sociedades 
com a brasileira. Mas o que será proposto não é pura e simplesmente 
transportar um mecanismo como lá utilizado para o Brasil. E esta 
conclusão é apropriada como também o é alegar as diferentes 
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formações culturais e educacionais de cada povo. Mas a ideia é 
argumentar que uma estratégia alienígena poderá ser adaptada para 
ser trabalhada a criminalidade e, por sua vez, melhorar os índices de 
segurança pública no Brasil. 

A estratégia de responsabilização difere do paradigma de 
intervenção onde o poder público se responsabiliza exclusivamente 
pela criminalidade, fazendo da segregação punitiva a prática mais 
comum e eficaz. Não que se esteja sustentando práticas abolicionistas. 
Até que outro caminho seja encontrado, em casos considerados 
mais graves de ataques aos bens jurídicos mais relevantes, como um 
“mal necessário”, o sistema penal deve continuar sendo utilizado e 
aperfeiçoado. Porém, é importante frisar que, a partir da efetivação 
de uma prática criminosa, não existem ganhadores, todos somos 
perdedores, inclusive o autor do delito. Somente a necessidade de 
“enjaular” um ser humano já reflete que muitos problemas decorrerão 
da atitude que ocasionou tal fato. 

Ao se sustentar a estratégia de responsabilização, o que se 
busca é promover uma vinculação entre atividades das agências 
governamentais e da sociedade civil, transmitindo mensagem da 
necessidade de união dos interesses em prol do objetivo comum de 
redução da criminalidade e, para tanto, práticas relativas à prevenção 
do crime devem ser incentivadas e construídas (GARLAND, 2014).

A estratégia de responsabilização se coaduna com o regime 
democrático, pois que incentiva e facilita a participação social na 
resolução de seus problemas, estabelecendo a ideia de que o Estado, 
por si só, não possui exclusividade pelo controle da criminalidade.

Muito embora haja a crença do Estado que, através de ameaças 
na aplicação de sanções penais pelo direito penal, sejam eficientes 
para o controle da criminalidade. Com a proposta em comento, 
os órgãos do governo passam a acreditar que os processos de 
transformações sociais mais relevantes são aqueles produzidos dentro 
das próprias instituições sociais, abrindo “[...] caminho para o claro 
reconhecimento da natureza dispersa e pluralista do controle social 
efetivo. [...]” (GARLAND, 2014, p. 272). Com esta visão, a ação estatal 
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será promover a persuasão e apoio às instituições sociais, visando que 
cada ator faça a sua parte:

[...] Proprietários, moradores, lojistas, industriais, 
engenheiros, autoridades escolares, funcionários de 
transportes, empregadores, pais, cidadãos – a lista 
é interminável – devem ser levados a reconhecer 
sua responsabilidade nesta matéria. Eles devem 
ser convencidos a exercer seus poderes informais 
de controle social e, se necessário, a modificar suas 
práticas habituais, de modo a ajudar a reduzir as 
oportunidades criminosas e aperfeiçoar o controle 
do crime. [...]. (GARLAND, 2014, p. 272)

Parece cristalino que a estratégia de responsabilização está 
vinculada preponderantemente a uma forma racional e criativa de 
pensar o enfrentamento do aumento desarrazoado da criminalidade, 
situação que tanto atormenta a sociedade. E penso ser importante esta 
perspectiva, pois que a presença da passionalidade, na movimentação 
das ações  estatais  visando tratar a questão, torna comuns as 
providências simbólicas, as quais possuem apenas o condão de 
acalmar a população ante a prática de um caso de repercussão social, 
não produzindo resultados que resultem na diminuição da violência 
perpetrada. As medidas aprovadas no auge da indignação popular 
são duvidosas e sua habilidade de atender imediatamente o anseio 
social não redunda em eficácia para trabalhar o tema proposto, 
demonstrando que o estado não objetiva o controle da criminalidade, 
mas sim expressar a ira e indignação que o crime provoca no meio 
social. Nesta perspectiva, a criatividade é extremamente importante, 
vez que as respostas estatais tradicionais não estão sendo suficientes 
para reduzir a criminalidade em patamares aceitáveis. Como o 
que se pretende é a alteração do quadro atual no que diz respeito à 
criminalidade, imprescindível que seja feito algo diferente para que 
resultados igualmente diferentes sejam apresentados. Ao utilizar 
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as mesmas estratégias, normalmente, os mesmos resultados serão 
produzidos.

Menos autoridade e mais humildade; menos poder soberano 
e mais compartilhamento de responsabilidades; menos discussão 
e mais ação. Esta é a tríade que, a meu ver, define a estratégia de 
responsabilização, a qual não por acaso é também chamada de 
parcerias preventivas, “[...] ‘aliança’, ‘parceria público-privada’, 
‘cooperação interagências’, ‘abordagem multiagências’, ‘ativação das 
comunidades’, criação de ‘cidadãos ativos’, ‘ajuda para autoajuda’ e a 
‘coprodução de segurança’”. (GARLAND, 2014, p. 270)     

Com a redistribuição da tarefa de controlar a criminalidade, serão 
multiplicadas as “autoridades” que estarão efetivamente em atuação, 
formando-se alianças e tratando as questões predominantemente em 
seu âmago (GARLAND, 2014, p. 270). Quando a sociedade participa 
na resolução de seus problemas, esta se sentirá parte e, por sua 
vez, responsável, trazendo um sentimento de pertencimento, o que 
aumenta exponencialmente a possibilidade de êxito naquilo que se 
propõe.

A estratégia de responsabilização, como prática de prevenção, 
possui como virtude se trabalhar as causas que geram a prática 
criminosa. Geralmente, quando se discute o tema nos círculos sociais 
mencionados alhures, as propostas e colocações se concentram nas 
consequências do crime. Como melhor punir, o que fazer com o 
infrator e vítima, são exemplos de pontos tratados. Entretanto, além do 
alto custo financeiro59 de tal modelo, o custo social é ainda maior, não 
podendo ser medido precisamente. Ao serem trabalhadas as causas 
que geram a prática delituosa, crescem as possibilidades de delitos 
deixarem de ser praticados e, por sua vez, torna-se desnecessário o 
tratamento dos efeitos. Ou seja, todos ganham. Nesse aspecto, não há 

59  Segundo Sacchetta (2014), dependendo do estado da federação, o custo de um 
preso varia de R$1.300,00 a R$1.700,00 por mês, enquanto que na parceria público 
privada da penitenciária em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, o custo do preso chega a R$2.700,00 por mês. Já 
Oliveira (2014) informa que em uma unidade prisional federal o custo alcança o dobro 
de uma estadual.
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perdedores, só vencedores. “Neste cenário, o Estado trabalha através 
da sociedade civil e não sobre ela, enfatizando a prevenção proativa em 
vez da persecução e punição de indivíduos.” (GARLAND, 2014, p. 312). 
Em lugar do enfrentamento da própria conduta criminosa, procura-
se evitar que ela aconteça. Aliás, levando em conta as providências 
hodiernamente adotadas pelo Estado brasileiro no que concerne 
à segurança pública, demonstra que o “[...] velho discurso de tratar 
o problema em sua raiz parece cada dia mais vazio.” (GARLAND, 
2014, p. 265) Quanto às causas da criminalidade, buscar especificá-
las é transitar por várias discussões que buscam defini-las. Porém, 
apenas para que seja observada a amplitude das estratégias que 
podem ser construídas, Molina (2006, p. 163/164) enfatiza terem 
surgido, no contexto criminológico, três orientações, visando explicar 
o comportamento criminal, quais sejam, biológicas, psicológicas e 
sociológicas. A orientação biológica trata do homem delinquente 
e busca identificar em sua estrutura biológica o fator que explica a 
atitude criminosa. Neste aspecto, o crime seria uma consequência de 
alguma “[...] anomalia, disfunção ou transtorno orgânico. [...]”. Já para 
as orientações psicológicas, a explicação da prática criminosa estaria 
no “[...] mundo anímico do homem [...]”, na psiquê do indivíduo. E, 
por última, a orientação sociológica, a qual busca explicar a prática 
delituosa a partir de fenômenos produzidos na sociedade. Assim, 
dentro de cada orientação, várias escolas, com seus respectivos 
entendimentos, foram construídas com a finalidade de buscar saber 
por que alguém comete crime e o que fazer para neutralizar tais fatores. 
Em uma perspectiva social, há, inclusive, quem atribua ao próprio 
controle social a responsabilidade pelo ato criminoso, consignando o 
autor do delito como mera vítima60. 

Necessário salientar que a estratégia de responsabilização, 
não obstante as vantagens para a utilização no enfrentamento da 
criminalidade, geralmente é desprovida de visibilidade. E não sendo 
visível, o interesse nas discussões eleitorais é diminuto ou inexistente, 

60 Teoria da rotulação social também conhecida por teoria da reação social, do 
etiquetamento, da etiquetagem e labelling approach. Vide Shecaira, 2004, p. 271/311.
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fazendo com que o assunto seja visto como de somenos importância. 
Mas como toda estratégia de prevenção, seus benefícios serão 
observados a longo prazo. Uma sociedade não se torna doente de um 
dia para outro. Por sua vez, também ela não se convola em saudável 
no mesmo espaço de tempo. Neste caso, o tempo, aliado ao trabalho e 
boas práticas, são fundamentais para a modificação da realidade que 
se pretende mudar. Somente o tempo não é capaz de contribuir nesse 
sentido. Os dias, meses e anos precisam ser seguidos de estratégias 
capazes de influenciar as ações das pessoas, tirando o foco da violência 
que tanto tem ocasionado práticas abominadas por todos. As evidências 
têm demonstrado que o crime não reduz rapidamente, notadamente 
ao se utilizar somente punições, ainda que duras. Tal aspecto precisa 
ser considerado para que a visão social não seja obstaculizada.  

Mas como objetivar a questão? Como os atores governamentais 
poderão efetivar estes novos modos de pensar e agir? Parafraseando 
Garland (2014), e já adaptando ao contexto brasileiro, como primeiro 
passo há a necessidade de identificação das organizações sociais 
capazes de contribuir com a temática redução da criminalidade. Como 
exemplo de instituições, podem ser citadas as igrejas, fundações, 
clubes, as chamadas ONGs, ou seja, qualquer instituição que esteja 
devidamente constituída e visa concretizar, de alguma forma, os 
direitos humanos das pessoas. Em conformidade com os registros 
estatutários, as entidades sociais demonstram ao que se propõem. 
Nessa perspectiva, várias técnicas de persuasão podem ser utilizadas 
para o convencimento de adesão à parceria, inclusive realizações de 
campanhas publicitárias para criar uma conscientização de “dever 
coletivo” no enfrentamento da questão. Assim, uma modificação da 
mentalidade será proposta, conectando as agências governamentais 
às entidades socais em um mesmo objetivo, qual seja, redução da 
criminalidade. A título de esclarecimento do que se propõe, quando 
uma ONG possui entre seus objetivos o de prestar assistência aos 
reclusos em um estabelecimento prisional, claramente esta atuação 
poderá repercutir nos índices de reincidência criminal e, por sua 
vez, na própria criminalidade. Sem desejar provocar uma discussão 
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maniqueísta, polarizando a sociedade entre bem e mal, o intento 
nesse momento não é estabelecer “culpados”, mas tão somente criar 
uma consciência de responsabilidade ante a violência perpetrada na 
sociedade. A partir do momento em que há esta responsabilização, 
naturalmente surgirão iniciativas visando trabalhar a temática. Nesta 
etapa, quanto mais entidades se interessarem na parceria, melhor. 

Como segundo passo, uma vez catalogadas as instituições 
sociais interessadas, será discutirmos com as mesmas a consecução 
de seus objetivos estatutários, aliando-os a uma prática de repercussão 
em causas primeiras da criminalidade. Ora, se atentarmos para os 
comportamentos que ocasionam o delito, facilmente será observado 
sua coincidência com o que, originariamente, as entidades tentam 
evitar. Na prática, a maioria das entidades sociais é constituída com 
objetivos nobres e favoráveis à convivência social, o que contribui 
na redução da criminalidade. Portanto, nada será proposto para as 
entidades que elas já não praticam, apenas agora serão as mesmas 
conscientizadas da necessidade de atuar em harmonia e parceria com 
os órgãos governamentais, sem que haja uma imposição. A vinculação 
deverá ser espontânea, sustentada na responsabilidade e interesse 
em servir à coletividade, fim precípuo de todas as organizações que 
merecem reconhecimento.

 A etapa seguinte é a da criatividade. Depois de catalogadas as 
entidades e discutido com as mesmas os seus objetivos estatutários, 
fazendo-as entender a repercussão de suas atividades na seara 
criminal, este é o momento da criação de estratégias a serem 
desenvolvidas. Os órgãos governamentais precisam estabelecer os 
objetivos gerais e específicos a serem alcançados, propondo a criação 
de um plano de ação, com etapas claras e resultados esperados, fazendo 
menção, quando possível, ao tempo estimado para o alcance dos fins 
propostos. O apoio técnico, tecnológico e financeiro deverá partir 
do Poder Público, cabendo às entidades contribuir com execução 
efetiva do plano, especificamente com a apresentação do material 
humano. A logística deve ser discutida entre os parceiros, público e 
privado, visando alcançar um resultado que se aproxime do objetivo 
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estatutário da entidade e da redução da criminalidade proposta pelo 
órgão governamental. Desta forma, a atuação será racional e criativa, 
transformando as disponibilidades de entidades sociais em práticas 
específicas e pensadas de contenção da criminalidade, as quais serão 
executadas por prazo indeterminado. Assim, possuem datas de início, 
mas não de término. Aliás, boas práticas deveriam ser eternizadas, 
serem melhoradas e adequadas ao seu tempo, mas passando de uma 
geração à outra. Portanto, os órgãos do Poder Público, aqueles que 
possuem a missão de trabalharem o tema, tais como, Polícias Militar 
e Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, Secretaria Municipal 
de Justiça, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal 
de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, enfim, todos os 
atores vinculados ao governo, seja no âmbito municipal, estadual 
ou federal, que, no desenvolvimento de suas atividades, poderão 
repercutir na seara criminal, estão “aptos” a fazerem uso da estratégia 
de responsabilização.

CONCLUSÃO

O modelo punitivo, predominante no Brasil para tratar a 
questão da criminalidade, não tem sido eficiente na pretensão de 
reduzir a prática de crimes. Com a estratégia de responsabilização, 
de forma pensada e planejada, vários aspectos sociais poderão ser 
trabalhados. Apenas para exemplificar, sistema prisional, infância e 
juventude, meio ambiente, violência doméstica, patrimônio público, 
educação e saúde, são matérias que fazem parte do cotidiano de todos 
os brasileiros, e muitos problemas decorrem do seu enfrentamento, 
gerando repercussão na seara criminal. Também não há como 
descurar dos valores doentios que têm permeado a convivência entre 
pessoas. Como já mencionado, o individualismo tem imperado e 
provocado diversos comportamentos que transformam a sociedade 
em um “campo de batalha”, tornando a relação das pessoas totalmente 
dissociada dos valores nobres.
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Não obstante a referência acerca de paradigmas, vale salientar 
que, neste texto, a proposta da estratégia de responsabilização não 
está sendo apresentada com a finalidade de substituir o modelo da 
segregação punitiva. Ou seja, não se trata de mudança no paradigma 
de enfrentamento da criminalidade, onde um exclui o outro. Frisa-se 
que ambos os modelos podem conviver normalmente, pois o foco de 
atuação é diferente. Enquanto no cenário preventivo o Estado trabalha 
em parceria com a sociedade, no punitivo é trabalhado sobre ela. A 
estratégia de responsabilização visa se antecipar ao crime, atuando 
em suas causas, e a segregação punitiva ocorre depois de sua prática, 
ou seja, com atuação nas consequências. Com efeito, não se trata de 
estratégia abolicionista, apesar de entender que a segregação punitiva 
oferece muitos problemas. Mas enquanto nada melhor é criado, 
teremos que conviver com as questões problemáticas de sua atuação e 
utilizar outros caminhos, como a estratégia sustentada, para minorar 
os males produzidos e reduzir as chances de novas práticas criminosas.

Portanto, certo é que a estratégia de intervenção se distancia 
da prática retribucionista, do medo e da dor, antes busca evitar a 
convergência de fatores em eventos criminosos. Além do módico custo 
financeiro, o social é ainda mais relevante e significativo à medida 
que busca equacionar problemas sociais, empoderando setores que 
normalmente ficam à margem.

Segundo Garland (2014, p. 430), “[...] A lição trazida pela 
experiência do século XX consiste em que o Estado não pode mais 
esperar governar através de comandos soberanos impostos aos 
súditos obedientes; [...]”.  No mundo pós-moderno, é salutar que o 
poder público, que se considere legítimo e efetivo, possa compartilhar 
o controle social da criminalidade com as organizações sociais e 
comunitárias. A burocracia não pode continuar atravancando o 
avanço no que diz respeito a um valor tão significativo como segurança 
pública.

Nesta visão apresentada, os órgãos governamentais possuem 
como principal tarefa, disseminar, identificar e apoiar as entidades 
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sociais que buscam como objetivo executar atividades que repercutem 
positivamente na criminalidade.

A responsabilidade com o crime passa a ser repartida com a 
sociedade, sendo esta conscientizada da necessidade de participar do 
processo visando conter os avanços criminais, executando estratégias 
de intervenção variadas, pensadas em conjunto com o Poder Público. 
Segundo Garland,

[...] O campo, agora, se estende para além do Estado, 
envolvendo os atores e agências da sociedade civil, 
permitindo que rotinas de controle do crime sejam 
organizadas e direcionadas ao largo das agências 
estatais. O controle do crime está se tornando 
responsabilidade não só dos especialistas da justiça 
criminal, mas de todo um conjunto de atores sociais 
e econômicos. […]. (GARLAND, 2014, p. 314).

A estratégia de intervenção se consubstancia numa conduta do 
Estado gerenciar o crime à distância, “[...] que introduz princípios e 
técnicas de governo que, a esta altura, já estão bem sedimentadas em 
outras áreas da política econômica e social.” (GARLAND, 2014, p. 274).

Frisa-se que a pretensão não é fazer do Estado um organismo 
de locupletamento ilícito ao “contratar” pessoas gratuitamente como 
servidores públicos. Não é fazer do Poder Público um controlador ou 
algo desta natureza. O que se pretende é criar uma consciência social 
sadia, onde somos responsáveis pelo meio em que vivemos. E, como 
responsáveis, temos condições de contribuir para uma convivência 
melhor. Havendo uma relação melhor entre as pessoas, serão 
reduzidos os atos e fatos que redundam na prática criminosa.

Com a estratégia de responsabilização, através das diversas 
estratégias que podem ser executadas, havendo resultados satisfatórios, 
a sociedade será revigorada, e a credibilidade do Estado, tão abalada no 
que tange à satisfação das necessidades sociais, aumentará, gerando 
confiança de um futuro melhor. O Estado, ao aparentemente dar “um 
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passo” atrás na estratégia punitiva, não está a demonstrar fragilidade, 
mas sobretudo coragem para tratar as questões problemáticas em seu 
âmago, gerando, por sua vez, respostas adequadas a longo prazo, cuja 
permanência possui mais chances de ser concretizada.

E com a efetivação de cada boa prática, espera-se que a 
sociedade seja beneficiada, havendo mais pessoas vencedoras e menos 
perdedoras. O momento é oportuno para que o Estado, no tocante à 
criminalidade, deixe de “varrer o lixo para debaixo do tapete” e trate a 
situação com honestidade, transparência e bom senso. Ferreira (2016, 
p. 24), fazendo referência especificamente ao cárcere, afirma que o 
Poder Público com a prisão “[...] Não toca na chaga social. Não toca 
nas feridas expostas, porque sabe que ao tocá-las poderão acordar 
suas próprias feridas e assim dar-se conta de que o seu lugar poderá 
ser o lugar do preso. [...]”. 

Penso que existe solução. Aliás, com todas as dificuldades 
conhecidas, continuo seguindo acreditando no ser humano. Olhando 
para história, não há como não se inspirar em personalidades públicas 
que se tornaram ícones, tais como Jesus Cristo, meu exemplo maior de 
amor e doação. Também, Mandela, o qual assumiu ter sido discípulo 
de Cristo61, continua motivando e influenciando pessoas ao redor do 
mundo. Mandela testemunha:

Eu sempre soube que no fundo de cada coração 
humano há compaixão e generosidade. Ninguém 
nasce odiando outra pessoa por causa da cor da 
sua pele, ou de sua origem, ou de sua religião. As 
pessoas têm que aprender a odiar, e se elas podem 
aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a 
amar, pois o amor ocorre com mais naturalidade 
no coração humano do que o seu oposto. Mesmo 
durante os momentos mais sombrios na prisão, 
quando eu e os meus companheiros fomos levados 
ao extremo dos nossos limites, eu enxergava um 
vislumbre de humanidade em um dos guardas, 

61 MANDELA, 2012, p. 636.
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talvez por apenas um segundo, mas era o suficiente 
para me manter esperançoso e continuar vivendo. 
A bondade do homem é uma chama que pode ficar 
escondida, mas nunca apagada. . (MANDELA, 2012, 
p. 761)

Desta forma, oxalá a liberdade tão desejada socialmente seja, de 
fato, alcançada. Para tanto, segundo Lima Júnior ser livre

[…] não é andar de um lado para o outro sem ser 
impedido por alguém. Ser livre não é escolher o 
que fazer durante o dia que se inicia. Ser livre não 
é comprar o que desejar. Muitas pessoas estão 
nestas condições, mas permanecem presas em 
suas dores, mágoas, tristezas, depressões, drogas, 
rancores, sentimento de culpa, medos, frustrações, 
decepções, etc. E dessas prisões não há como 
fugir; qualquer lugar que a pessoa estiver elas a 
acompanharão. 
Mas se ser livre não é poder ir de um lugar para 
outro, então o que é? Eu lhe respondo: liberdade é 
aceitar e viver o genuíno amor de Deus. Isso sim 
é ser livre! Nelson Mandela sabia disso. Muitas 
pessoas ao redor do mundo já descobriram isso. 
Existem até pessoas que estão presas em uma 
penitenciária e estão livres. Livres das dores, das 
mágoas, das tristezas, das depressões, das drogas, 
dos rancores, do sentimento de culpa, dos medos, 
das frustrações, das decepções, etc.
Liberdade não se mendiga, se conquista. Uma vida 
de paz, amor e ternura: este é caminho para se 
alcançar a verdadeira liberdade. (LIMA JÚNIOR, 
2017, p. 137/138) 

Uma utopia? Talvez. Encerro com a frase citada pelo escritor 
uruguaio Eduardo Galeano, acerca da utopia:
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Ella está em el horizonte – dice Fernando Birri 
–. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. 
Caminodiezpasos y el horizonte se corre diezpasos 
más allá. Por mucho que yocamine, nunca 
laalcanzaré. ¿Para quésiervelautopía? Para esosirve: 
para caminar. (GALEANO, 2001, p. 230)
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1. INTRODUÇÃO

Lídia Guerreiro Jorge, escritora portuguesa, desde a sua estreia 
no universo literário, com o romance O dia dos prodígios (1980), tem 
sido uma das vozes responsáveis pela renovação da narrativa lusa, 
contrariando, inclusive, a opinião de muitos que têm dado ênfase 
à crise desse gênero na contemporaneidade. Para ela, o romance 
continua a ser um gênero maior, ainda que faça parte de um ambiente 
marcado pela adversidade.64

Mas, no universo estético de Lídia Jorge, não faz parte apenas o 
gênero romance. Ao transitarmos pelos caminhos que nos conduzem 
ao seu projeto literário, é possível percorrer, ainda, por intermédio 
de sua escrita desassossegada, instigante, vozes que ecoam de 
várias outras manifestações estéticas, testemunhando a força que as 
palavras possuem, independentemente do gênero literário. Assim, a 
escrita de Lídia Jorge desfila por entre formas narrativas, dramáticas e 
líricas, já que são constantes destas formas suas produções literárias, 

62 Pós-doutorando em Estudos Literários pelo PPGL da Universidade Federal do 
Espírito Santo-UFES. Doutor em Estudos Literários/Literatura Comparada pela 
Universidade Federal Fluminense-UFF. Mestre em Literaturas de Língua Portuguesa 
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais-PUC-MINAS. Professor Titular 
na Universidade do Estado da Bahia-UNEB. Professor Adjunto na Faculdade do Sul da 
Bahia-FASB. valci@ffassis.edu.br
63 Pós-Doutora em Filologia Espanhola: Teatro Contemporâneo-UNED-Madri (2003). 
Doutora em Letras Neolatinas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ. 
Mestra em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná-PUC-
Paraná. Membro da Academia Espírito-Santense de Letras. Membro da Academia 
Feminina Espírito-Santense de Letras. Professora Aposentada e Professora Efetiva 
(Voluntária) e Emérita da Universidade Federal do Espírito Santo-UFES.
64 A respeito do pensamento de Lídia Jorge sobre o gênero romance, é possível 
conhecê-lo com mais detalhes, através deentrevista concedida a Mauro Dunder, a 
qual se acha publicada na Revista Desassossego, 8, dez/2012.
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como o romance, o conto, o drama e a poesia, além de seus títulos de 
literatura infantil, que se constitui numa autêntica arte representativa 
do fenômeno da criatividade, que faz aguçar o imaginário de mentes 
infantis e juvenis.

Para os propósitos deste texto, retiramos da produção ficcional 
de Lídia Jorge alguns contos publicados na “Antologia de Contos”, pela 
Editora LeYa, de São Paulo, em sua edição de 2014, cuja organização 
ficou a cargo de Marlise Vaz Bridi. Bridi, em seu texto de apresentação, 
chama-nos a atenção para o que ela considera “a face menos visível de 
uma escritora maior”, ou seja, a “Lídia Jorge contista”. É justamente 
com fulcro em contos que se encontram publicados em três livros de 
contos da escritora portuguesa – “Marido e outros contos, 1997”; “O 
belo adormecido, 2004” e “Praça de Londres, 2008” -, que pretendemos 
refletir sobre a quase sempre incompreendida relação que a literatura 
estabelece com a política. Tal incompreensão, muitas vezes, pode 
ser entendida pelo fato de, historicamente, o significado do termo 
político vir sempre associado à práxis humana alusiva ao desejo de 
constituição, tomada ou de conservação do que concebemos como 
poder político. Entretanto, a política traz, em seu bojo, um conceito 
muito mais amplo, de natureza especulativa, natureza essa percebida 
nos textos de teóricos que têm escrito sobre a política e seu diálogo 
com diferentes instâncias discursivas, inclusive a literária, a exemplo 
de Hannah Arendt, Roland Barthes e Jacques Rancière, cujas reflexões 
sobre o tema nos levam a analisar a obra de Lídia Jorge, concebendo-a, 
também, como uma escrita arqueológica que nos permite associá-la à 
política enquanto conhecimento que faculta ao homem a condição de 
se posicionar criticamente frente aos paradoxos sociais, assim como 
compreender as reflexões ontológicas que são construídas a partir de 
ações e palavras.



166 | LEITURAS JURÍDICAS

2. LITERATURA E POLÍTICA: LIAMES E FRONTEIRAS MOVENTES 
NA CONSTRUÇÃO DE SUA HISTORICIDADE

Aquele que não se ocupa da política merece ser 
considerado não como um cidadão tranquilo, mas 
como um cidadão inútil, desnecessário.

Péricles

É da natureza do ser humano viver em comunidade, pois a sua 
essência é pautada na interdependência, com vistas à sua felicidade. Isso 
significa que ele precisa aprender a se posicionar em face de sucessivos 
quadros     antagônicos com os quais se depara cotidianamente, até 
porque, posicionar-se pode significar a garantia de sua própria 
sobrevivência. Por isso, Péricles, célebre estadista ateniense, autor 
da epígrafe referenciada, não concebe a figura humana como um 
ser passivo, alheio à política, mas atuante, interventor de questões 
públicas, autor de discursos sobre o que se deve ou não fazer, sobre 
como agir ou não agir. Aliás, da cultura helênica, advieram grandes 
nomes de filósofos que continuam a nos ensinar a esse respeito, 
dentre eles, evidenciamos o pensador Aristóteles (Martin Claret, 2007) 
e sua filosofia política. Para ele, o homem é um animal político, cujo 
objetivo principal é a busca pela felicidade, pelo bem-estar. Essa busca 
pela felicidade, a seu ver, dependerá  da sabedoria e da virtude que 
cada um procura cultivar ao longo de sua existência, existência essa 
cercada, também, de ações virtuosas, moralmente superiores.

Esta concepção de Aristóteles sobre a dimensão da política 
associada à existência de homens, cujas ações os direcionam para a 
construção da categoria central de seu pensamento político, tendo 
a felicidade como foco, e a liberdade como busca permanente, nos 
remete, incontinenti, aos escritos de Hannah Arendt, especialmente 
em suas obras O que é Política? Fragmentos dos Obras Póstumas 
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Compilados por Ursula Ludz (2018) e A Dignidade da Política – Ensaios 
e Conferências (1993). 

A originalidade do pensamento de Arendt nos leva a refletir 
sobre a amplitude e a profundidade que ela dá ao termo “política”, 
para quem esta é uma dimensão essencial da condição humana. E 
logo nos chama a atenção para uma questão fulcral: “Em nosso tempo, 
ao se pretender falar sobre política, é preciso começar por avaliar os 
preconceitos que todos temos contra a política – visto não sermos 
políticos profissionais (...)” (ARENDT, 2018, p. 25). 

A desconfiança que gira em torno do termo política, segundo 
Arendt, remonta a milênios, desde os tempos platônicos. Mas não 
podemos permitir que o preconceito anule as nossas ações, bem 
como nos impeça de participar ativamente da tomada de decisões 
importantes que dizem respeito ao bem-estar da coletividade, com os 
seus direitos e deveres, pois a política “é algo como uma necessidade 
imperiosa para a vida humana e, na verdade, tanto para a vida do 
indivíduo como da sociedade” (Ibidem, p. 46). Por outro lado, o 
exercício da liberdade política do homem só será efetivada se este 
mesmo homem possuir a consciência de seu direito de se fazer ouvido 
e de ouvir opiniões de outros, de modo que “cada homem [seja] capaz 
de começar uma série de novo por si mesmo (Ibidem, p. 57).

 Neste sentido é que os vocábulos “pensar” e “agir” ocupam 
lugares privilegiados nas reflexões de Arendt sobre a política. Aliás, 
Antonio Abranches, em sua introdução intitulada “Uma herança sem 
testamento” à obra A Dignidade da Política – Ensaios e Conferências, já 
referenciada, nos brinda com deferências primorosas a respeito da 
escritura tecida por Arendt, a qual, mutatis mutandis, nos faz acionar 
a escrita literária de Lídia Jorge, quando estabelece estreitos laços 
com o discurso político, através da construção de personagens que se 
posicionam criticamente em face de seu modus vivendi, modus faciendi 
e modus operandi. Sintamo-nos, pois, envolvidos com as palavras de 
Abranches:
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A obra de Arendt, escrita por amor à solidez de 
um mundo que resiste em meio à evaporação de 
todos os significados, desperta para a “tarefa do 
pensamento” depois do fim ambíguo da metafísica. 
Essa tarefa é política, porque diz respeito a todos, 
embora não seja partidária ou militante. É política 
embora não tenha, por si mesma, o poder de 
fabricar um mundo melhor. Ao contrário, seu 
suposto indemonstrável, ponto de partida e de 
retorno permanente, mistério incontornável, 
válido igualmente para todos, crentes e incréus, 
é que há um mundo, uma tessitura de ações, 
destinos, ruínas e vitórias provisórias ou finitas, 
há, em suma, uma temporalidade mundana a que é 
possível, no melhor dos casos, fazer corresponder 
pelo pensamento, pela fala e por essas coisas-
pensamento que chamamos de obras (ARENDT, 
1993, p. 11) (grifos do autor)

Se a política se constitui também numa estrutura de poder, 
sendo indispensável para o convívio entre as pessoas, estejam elas 
em sua individualidade ou na condição de seres coletivos, até porque, 
segundo Arendt, ela “baseia-se no fato da pluralidade dos homens”, 
assim como “surge não no homem, mas sim entre os homens” (ARENDT, 
2018, p. 8) (grifos da autora), a literatura, por seu turno, também parte 
de uma estrutura de poder a que os homens se rendem; não obstante, 
a literatura é o emprego da linguagem a qual não se curva ao poder, 
pois ela se constitui numa legislação, sendo a língua o seu código, 
consoante ensinamentos de Roland Barthes, em sua livro Aula(2013). 

3. A ESCRITA DE LÍDIA JORGE ENTRE AS INSTÂNCIAS 
LITERÁRIA E POLÍTICA

Como já dito alhures, a escrita literária de Lídia Jorge se 
assemelha a um terreno à disposição de um arqueólogo para o 
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processo de escavação, dada à riqueza com que demonstra possuir 
seu “sítio”, em função de seu manancial de artefatos e evidências a 
serem empregados com vistas a grandes e significativas descobertas. 
Para melhor entender e explorar nossa comparação entre essas duas 
instâncias, ou seja, a literária e a política, fomos buscar, novamente, 
na já citada obra de Roland Barthes, Aula, suas primorosas discussões 
sobre a literatura e seus mais vários saberes. É possível identificar, no 
conjunto da obra da escritora portuguesa contemporânea, a presença 
das três forças65 indicadas por Barthes, as quais endossam o poder que 
a literatura possui, especialmente aquele que evidencia as forças de 
liberdade que nela residem.

E assim o nosso processo de escavação inicia por entre os fios 
tecidos ao longo sobretudo das narrativas jorgianas, à luz do que 
Barthes denomina de forças da literatura. A primeira, refere-se ele 
à presença dos mais diferentes saberes constantes de discussões 
literárias: saberes de cunho histórico, social (colonial), geográfico, 
botânico, técnico, antropológico. Tal amplitude de espaços discursivos, 
segundo o teórico, potencializa a literatura em sua configuração 
como disciplina literária, considerando-a, inclusive, como um 
monumento literário. E ele segue em defesa da literatura, atribuindo-
lhe importantes categorias, a exemplo da realista. Para ele, “ela é a 
realidade, isto é, o próprio fulgor do real” (BARTHES, 2013, p. 18). Mas 
também “faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles; 
ela lhes dá um lugar indireto, e esse indireto é precioso” (Ibidem, p. 
18). Mas não tão-somente! Roland Barthes, com suas precisas leituras 
sobre o objeto e a natureza da literatura, proporciona ao leitor das 
obras de Lídia Jorge a condição de adentrar por entre seus espaços 
mais recônditos, escavando-os, descobrindo-os, reconduzindo-os à 
superfície do entendimento e da compreensão humanos, pois

65 Para os propósitos deste estudo, faremos menção somente às duas primeiras 
forças da literatura propostas por Roland Barthes. A terceira, denominada por ele de 
Semiologia, não será, aqui, contemplada, podendo, entretanto, ser alvo de estudo aos 
interessados.
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A literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que 
sabe de alguma coisa; ou melhor, que ela sabe algo 
das coisas – que sabe muito sobre os homens. O que 
ela conhece dos homens, é o que se poderia chamar 
de grande estrago da linguagem, que eles trabalham 
e que os trabalha, quer ela reproduza a diversidade 
dos socioletos, quer, a partir dessa diversidade, 
cujo dilaceramento ela ressente, imagine e busque 
elaborar uma linguagem-limite, que seria seu grau 
zero (BARTHES, 2013, p. 17-18).

Saber muito sobre os homens é atestado por Lídia Jorge através 
do seu universo de personagens que desfilam por entre os quadros que 
compõem sua galeria literária. Aliás, bem já observou, a esse respeito, 
o jornalista, ensaísta e romancista francês, Joseph Macé-Scaron, 
quando, na edição de Agosto de 2013, publicou, na conceituada Le 
Magazine Lettéraire66, suas impressões sobre a escritora lusa: “Lídia 
Jorge é certamente hoje um dos autores que mais respeita o humano. 
Longe de virar as costas ao mundo contemporâneo, ela o enfrenta, 
filtra-o e mostra sua violência, corrupção, mentira e todos os nossos 
miseráveis pequenos segredos.”

  Com os contos que enformam  a sua Antologia de Contos, não é 
diferente. Em todos os nove contos do livro, há uma expressiva atuação 
de personagens que povoam o imaginário do leitor. As questões 
sociais, as relações de desigualdade entre os homens, a aniquilação 
do indivíduo perante o coletivo, o dilaceramento de ideais em face de 
poderes políticos constituídos, o conflituoso cotidiano de homens que 
se digladiam em função da própria incompreensão humana, a perda 
da liberdade em nome de projetos  totalitários, o poder do discurso 
de grandes industriais que impõem a adoção de políticas econômicas 

66 Essa mesma Revista, numa edição especial, considerou Lídia Jorge como uma 
das “10 grandes vozes da literatura estrangeira”. Disponível em https://www.publico.
pt/2013/07/29/culturaipsilon/noticia/lidia-jorge-considerada-uma-das-10-grandes-
vozes-da-literatura-estrangeira-pela-magazine-litteraire--1601675. (Consultado em 30 
de agosto de 2021).

https://www.publico.pt/2013/07/29/culturaipsilon/noticia/lidia-jorge-considerada-uma-das-10-grandes-vozes-da-literatura-estrangeira-pela-magazine-litteraire--1601675?utm_source=copy_paste
https://www.publico.pt/2013/07/29/culturaipsilon/noticia/lidia-jorge-considerada-uma-das-10-grandes-vozes-da-literatura-estrangeira-pela-magazine-litteraire--1601675?utm_source=copy_paste
https://www.publico.pt/2013/07/29/culturaipsilon/noticia/lidia-jorge-considerada-uma-das-10-grandes-vozes-da-literatura-estrangeira-pela-magazine-litteraire--1601675?utm_source=copy_paste
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opressoras, dentre outras temáticas, legitimam a força de uma 
inequívoca representatividade literária jorgiana.

 Aliás, a representação, consoante Barthes, é a segunda força 
da literatura. Essa força tem se manifestado desde tempos remotos 
até a contemporaneidade, com seus discursos vanguardistas. Sua 
representação navega pelas águas do real e do irreal: “a literatura é 
categoricamente realista, na medida em que ela sempre tem o real 
por objeto de desejo; (...) ela é também obstinadamente: irrealista, ela 
acredita sensato o desejo do impossível” (BARTHES, 2013, p. 21). Ora, 
Lídia Jorge, de posse de sua matéria ficcional, atravessada por uma 
ética da linguagem literária, faz surgir sucessivos quadros chancelados 
com o selo da representação da realidade, não a realidade concebida 
sob o caráter dominante e simplista, como nos ensina Tzvetan.Todorov 
(1976), mas uma realidade de cariz fragmentado, até porque, conforme 
concepção de Zelia de Almeida Cardoso apudWellek e Warren (1962, p. 
41-42), 

o mundo ficcional é, pois, um mundo criado, 
inventado, imaginado, limitado em si mesmo. 
Embora possa ‘imitar a vida’ – e o faz, sem dúvida  
-, a literatura é basicamente ficção, entendendo-
se por ficção não o posto à verdade, mas ao fato, a 
existência no tempo e no espaço.

Essa discussão, que gira em torno daquilo que seja real ou irreal, na 
literatura, continua a despertar o interesse de muitos de seus teóricos, 
os quais se deparam com um mundo cujas facetas são configuradas a 
partir de dois planos: o objetivo e o subjetivo. No jogo que se realiza 
entre eles, entra em cena a verossimilhança, com o estabelecimento 
de nexo entre fatos, ideias, discursos etc. A verossimilhança se 
caracteriza, assim, pela aproximação entre o desenrolar dos fatos 
que ocorrem cotidianamente, com a realidade externa. Ela nutre 
a narrativa, constituindo-a de um universo possível. Esse estado de 
coisas provoca na figura do leitor a sensação de que determinados 
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acontecimentos podem realmente existir, acontecer, principalmente 
quando o leitor se depara em face das contundentes palavras de Lídia 
Jorge a respeito da presença do real em sua vida: “O real invade-me, 
com suas reportagens porque está lá, faz parte do outro domínio, o 
domínio que me interessa, como uma parcela indispensável do todo 
do qual não se pode arrancar.”67Estas palavras que se querem incisivas 
sobre o que seja literatura para Lídia Jorge e sua relação com o aspecto 
do real, também podem ser corroboradas em texto publicado no 
Diário de Notícias, de Lisboa, de 22 de maio de 2018, cuja manchete 
Lídia Jorge defende uma literatura que parte do real mas o deforma num 
outro real enuncia a opinião da escritora: “A literatura, para mim, é 
quando parte do real, mas o real é deformado de maneira que se torne 
num outro real, completamente diferente da realidade, aquilo que à 
luz da redenção toda a história surge naturalmente deformada”.68

Esse mesmo leitor, diante dos contos de Antologia de Contos, se 
deparará com uma sucessão de narrativas curtas que o convidam a 
adentrar-se no destino de personagens que tiveram as mais diferentes 
experiências. Suas histórias de vida revelam situações do cotidiano e 
da ambiência do mundo contemporâneo. Os fios que entretecem essas 
narrativas demonstram a força de uma escrita que denuncia o desejo 
de homens por transformação das condições externas e internas que 
designam indivíduos, seus pensamentos, suas idiossincrasias, seu 
cabedal ético-moral. 

Do bojo de Antologia de Contos, após nossas escavações textuais, 
deparamo-nos especialmente com dois contos – “Marido” e“A 
instrumentalina”  -, que demonstram, de forma exemplar, como a 
escrita literária de Lídia Jorge é atravessada por discursos políticos de 
personagens cujos perfis nos remetem à fala de Leyla Perrone-Moisés, 

67 O texto refere-se a uma intervenção de Lídia Jorge durante sessão de entrega do 
Prémio Albatroz em Bremen, no dia 5 de maio de 2006, e se encontra disponível em 
http://arquivolidiajorge.blogspot.pt/search/label/Intervenções (consultado em 22 de 
agosto de 2021).
68 Disponível em https://www.dn.pt/lusa/lidia-jorge-defende-uma-literatura-que-
parte-do-real-mas-o-deforma-num-outro-real-9367835.html (consultado em 22 de 
agosto de 2021).

http://arquivolidiajorge.blogspot.pt/search/label/Intervenções
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em sua apresentação do livro intitulado “Inéditos, vol. 4 – Política”, 
X, de Roland Barthes, quando se refere à obra de Proust como 
progressista, “porque desmonta, sem nenhum recurso idealista, o 
comportamento de todo um grupo social”. Além disso, a estudiosa 
de Barthes ainda afirma que essa mesma obra “separa a militância, 
como ação direta, da escrita literária”. E é assim que Lídia Jorge tem 
construído um projeto literário comprometido em dar voz a homens 
que enfrentam os significativos eventos da História, exercendo o seu 
direito de se posicionar criticamente frente a esses mesmos eventos. 
Sua ação política, portanto, se revela na consciência da representação 
axiológica das experiências humanas, no que difere de uma mera 
militância política. Lídia Jorge, sabiamente, vai para além da definição 
tradicional da palavra “política”. Através da plurivocidade de suas 
personagens, são concebidas as mais diferentes facetas: políticas 
de expressão verbal, corporal, políticas de ações afirmativas, enfim, 
política que atravessa as relações de poder que são exercidas na 
cotidianidade das pessoas, sejam nas instituições organizadas, v.g., 
Estado, Igreja, Escolas, Universidades, ou até mesmo, nas relações 
familiares, nos grupos de amigos e colegas, nos movimentos sociais, 
na imprensa, nas manifestações artístico-culturais, nos discursos de 
autoridades, opressores, ditadores etc.

Em direção a esse diapasão, debruçamo-nos, nas páginas que 
se seguem, sobre o corpus constituído dos dois contos já citados, 
com vistas a analisar as relações de poder entre os discursos e sua 
dimensão política de alguns de seus personagens, na escrita literária 
da arqueóloga “do verbo que se fez carne”, Lídia Jorge.

Em “Marido”, primeiro conto da Antologia de Contos, o discurso 
que atravessa a narrativa curta é emblemático no sentido de fazer 
valer a política de poder que oprime as relações humans, que 
enaltece a figura masculina em detrimento da feminina. A sociedade, 
historicamente, tem dispensado papéis de destaque ao homem sob as 
mais diferentes vertentes. A ele são atribuídos o poder de mando e de 
última palavra; a ele toda honra e toda glória por tão grandes feitos e 
deliberações e decisões.
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A protagonista do conto, Lúcia, é uma dedicada porteira do 
prédio onde se desenvolve o enredo da narrativa. É uma típica 
esposa submissa, símbolo máximo de uma relação conjugal em que 
a sua subserviência se revela voluntária e consciente. Sua paciência e 
dedicação ao marido fazem-na esperar por ele todos os dias, rezando o 
credo “Salve Rainha”, na firme crença de que a Virgem Maria, Mãe de 
misericórdia, tal qual protege os degradados e filhos de Eva, também 
irá proteger seu marido dos perigos que podem rondar a oficina de 
automóveis onde trabalha, e do trajeto que faz rotineiramente para 
casa. A proteção que pede inicialmente à Virgem Maria, ainda que 
nela timidamente se inclua, ganha inquestionável força quando se 
refere à pessoa do marido:

Claro que ele precisa de proteção, antes, depois e 
durante, porque sempre se está em perigo numa 
oficina-auto. Imenso perigo porque tem de se deitar 
sob carros inteiros e peças resvaladiças, o corpo 
completo no chão, a cabeça sob os motores, os 
olhos sob as alavancas mais perigosas. Rojar-se em 
grandes manchas de óleo que o sujam e o penetram 
do cheiro da oficina. (JORGE, p. 18).

Mas mesmo que os horários de chegada do marido à casa sejam 
diversificados, numa clara demonstração de que ele deambula por 
lugares  quase sempre previsíveis, a exemplo de “sítios que a porteira 
nem nomeia, e sair de lá com os olhos cheios do brilho do vidro” 
(Ibidem, p. 18), ou do vinho, ainda assim a devotada Lúcia roga à Regina 
que lhe livre da angústia, mas que, acima de tudo, proteja “o trajeto, 
a porta, a casa, até ele vir e depois de ele vir, às sete. Mas há noites 
em que o marido não chega às sete, nem às oito, nem às nove. E se 
não chegar até às dez, ela sabe que não chegará senão de madrugada.” 
(Ibidem, p. 18). 

O caráter de sujeição da porteira é salientado pelo narrador, 
quando ela, em decorrência dos horários desencontrados de chegada 



 | 175LEITURAS JURÍDICAS

do marido e de sua condição física instável, pois “quanto mais toma 
mais perfila as pernas, a coluna e o corpo todo” (Ibidem, p. 18), faz 
de tudo para que a tranquilidade dos inquilinos não seja ameaçada. 
Para tanto, aceita todas as restrições impostas pelos moradores, até 
mesmo quando, no ápice de sua angústia, num ato de desespero, de 
tanto esperar pelo marido, põe-se 

a chamar à janela pela Regina, cantando como o 
padre Romão canta para atingir o coração do Rex 
através da Regina. Pela salvação do mundo. Mas não 
canta alto como o padre Romão canta, movendo 
com as mãos a voz do corpo. Pelo contrário, ela 
canta baixo, às vezes só move os lábios à janela para 
não atrair a ira dos inquilinos. (Ibidem, p. 19-20)

A bem da verdade, a angústia da porteira se acentua à 
medida que ela imagina existirem, no prédio, profissionais que, 
em decorrência de suas atividades laborais – “o aviador com horas 
perdidas querendo recuperá-las, um médico que, na noite passada, 
fez um serão noturno do tamanho de dois corredores” (Ibidem, p. 20) 
-, possam ser incomodados com suas rezas. Por isso, “não os pode 
perturbar. Só mexe os lábios – Regina, misericordiae” (Ibidem, p 20). 
Tal comportamento de Lúcia só ratifica as características que lhe são 
atribuídas pelo narrador, quais sejam, as dotadas de “imensa doçura”, 
devoção, pois “ela é que o vestia, ela é que determinava a comida, ela 
é que o mandava pôr os pregos, ir buscar os pombos, alimentar os 
pombos” (Ibidem, p. 22), numa clara demonstração de que a mulher 
devesse cumprir com os seus deveres decorrentes do matrimônio, 
dispensando ao marido todos os cuidados, ainda que se sacrificasse, já  
que “um homem é um homem e um sacramento ainda é mais do que 
um homem porque esse é uma liga entre dois e nem parte dele perece 
na Terra.” (Ibidem, p. 21).

Mas a vida difícil da porteira passa a ser percebida pelos 
moradores do prédio. Alguns deles, através de suas iniciativas e 
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atitudes, acabam por representar o contradiscurso político daqueles, 
ainda que, com segundas intenções, querem dar conta de denunciar 
o que denominamos por “complexo da Gabriela”: “Eu nasci assim  eu 
cresci assim / E sou mesmo assim / Vou ser sempre assim Gabriela / 
Sempre Gabriela”.69 É o caso do advogado, o primeiro deles, que simula 
uma aproximação da porteira para oferecer-lhe ajuda (ajuda?):

O advogado do quinto, simulando um recibo 
perdido, chamou-a para lhe dizer que, se ela 
desejasse separar-se do marido, ele mesmo 
asseguraria a papelada da separação. Esclareceu, 
com o recibo na mão, como era só uma questão de 
papéis. E dobrou por fim o recibo para demonstrar 
a facilidade com que se dobrava um papel sob o 
vigor da lei. Bastavam umas testemunhas, mas, 
segundo o advogado do quinto, em cada andar do 
prédio havia duas pessoas dispostas a testemunhar 
pela porteira e pela lei. (Ibidem, p. 20-21) 

O segundo “Salvador da pátria”, o médico, encontra com a 
porteira por acaso (acaso?) e, a exemplo do advogado, não mede 
esforços ao querer ajudá-la, ainda que, com atitudes suspeitas:

O médico do segundo andar encontrou-a como por 
acaso e disse-lhe, sem qualquer preâmbulo, que 
lhe passaria os atestados de que ela precisasse para 
mostrar em tribunal, reforçando a ideia de que de 
facto tudo era uma questão de papéis. Levava a mão 
a asa duma pasta, mas era como se também tivesse 
um recibo e o dobrasse diante da porteira. (Ibidem, 
p. 21)

69 Trata-se de alguns dos versos de uma canção intitulada “Modinha para Gabriela”, 
interpretada por Gal Costa, de autoria de Dorival Caymmi.
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Por fim, não menos solícita, para absoluta desconfiança da 
porteira, coloca-se ao seu lado a figura de uma assistente social, a qual 
se apresenta com um discurso marcado pela intenção de defender os 
fracos e oprimidos: “(...) mais esclarecedora tinha sido a assistente 
social do terceiro, naquele mesmo dia. Chamou-a para lhe falar de 
direitos, com a veemência com que habitualmente se fala de deveres. 
Tudo isso, desabridamente entre portas.” (Ibidem, p 21).

Entretanto, ainda que, para a porteira, um complô havia sido 
arquitetado contra a sua felicidade, contra o seu homem, já que todas 
as três atitudes foram legitimadas por suas desconfianças, o que se 
percebe é a firmeza dela em não se deixar levar por aquilo que considera 
como forças contrárias ao seu bem-estar: “Aí a porteira entendeu que 
se haviam congregado todos contra o seu homem e perdeu a doçura, 
nesse mesmo dia.” (Ibidem, p. 21). 

Em última análise, o comportamento da porteira ratifica o seu 
caráter de sujeição, de mulher oprimida, mesmo ensaiando uma 
reação em face das contrariedades sofridas. O certo é que se deixa 
dominar pelo jogo conduzido pelo discurso ideológico, o qual, em 
verdade, de tudo faz para manter seu status quo. Não consegue perceber 
que as três vozes  - a do advogado, a do médico e a da assistente social 
-, ainda que carregados de uma certa obliquidade, querem abrir-lhe 
os olhos e a mente para os novos tempos, levando-a a enxergar sua 
própria passividade, apresentando-lhe possíveis meios de libertação. 
Essas mesmas vozes parecem querer lembrá-la acerca de direitos 
legais preconizados pela instauração da República Portuguesa, v.g., a 
instituição do divórcio, vindo a lume pela primeira vez em Portugal, 
através da promulgação do decreto de 3 de novembro de 1910. Além 
deste, as chamadas Leis de Família também foram promulgadas em 
25 de dezembro do mesmo ano, cujo discurso legal e político sobre 
o casamento passou a concebê-lo como um contrato civil, livrando, 
assim, a mulher de dever obediência ao marido.

Entretanto, na narrativa do conto “Marido”, ainda que seja 
dada à Lúcia a opção para se livrar das amarras da subserviência e 
da passividade, o que percebemos é a presença de duas forças que 
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se digladiam, de perspectiva contrastante: de um lado, a voz da 
modernidade tentando inserir a porteira nos novos tempos; de outro, 
a voz do conservadorismo que não quer se desvencilhar de Lúcia, 
gravando em seu ser a real dependência que o casamento como 
sacramento impõe à mulher em relação ao homem.

 Diante desse quadro antagônico, a porteira opta pela mudez, 
mesmo diante de um perigo iminente, pois o marido, numa dessas 
rotineiras chegadas à casa alcoolizado, adentra o quarto e acende o 
isqueiro em direção a uma vela. A chama por ela produzida, ainda 
que seja aproximada de sua cara ou de seu cabelo, pelo marido, não 
será capaz de tirar-lhe uma palavra sequer. “Será muda durante a 
noite, ela, e as paredes dela também serão mudas para que jamais 
alguém se atreva a insinuar uma vingança forçada, uma separação 
desventurosa, um desquite profano” (Ibidem, p. 25). Ao optar, portanto, 
pelo silenciamento, Lúcia só faz reforçar o discurso hegemônico do 
apagamento social, da subjetividade feminina. Seu silêncio a leva a 
ignorar uma atitude do marido que ela mesma, nas entrelinhas de 
seu discurso, pôs-se em dúvida: “Afinal o que o marido queria não era 
incendiar-lhe o cabelo, mas apenas acender a vela.” (Ibidem, p. 35). 
Mas incendiou. Mesmo assim, manteve-se “com os olhos abertos, sem 
ruído” (Ibidem, p. 35), recusando a acreditar que o marido fosse capaz 
de tal feito.

O conto ‘Marido” termina com um desfecho trágico, marcado 
pela violenta cena da morte da porteira. As palavras finais bem 
elaboradas são uma demonstração clara da construção de uma 
linguagem que procura dialogar com o comportamento silencioso 
de Lúcia, mesmo se vendo diante do “Inferno de Dante”, já que, para 
o leitor, inicialmente, cria-se a expectativa de deparar-se com gritos 
de desespero, de dor. Mas o leitor se engana. A própria personagem 
central já havia lhe dado pistas de seu comportamento no decorrer da 
descrição narrativa, pois, durante todo o tempo em que a sua voz causa 
ressonância, ela ameniza todo e qualquer discurso, toda e qualquer 
atitude considerados dignos de reprovação. Assim, ao escavarmos o 
texto que finaliza o conto, deparamo-nos com uma linguagem que 
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se quer silenciosa, fragmentada, detalhada, como se dispusesse em 
camadas, em ritmo lento, denunciadora da própria condição contida 
de Lúcia. Uma linguagem que nos remete àquela imagem construída 
por Michel Foucault, quando se refere à “linguagem não dialética 
do limite que só se desenvolve na transgressão daquele que a fala”, 
“essa linguagem de rochedos, essa linguagem incontornável para a 
qual ruptura, escarpa, perfil rasgado são essenciais (...), que remete 
a si própria e se fecha sobre um questionamento de seus limites” 
(FOUCAULT, 2009, p. 40), como exemplificada no excerto seguinte:

Ele toma a vela, traz a vela, traz a vela do Rex e 
da Regina até junto da porteira, puxa-lhe a roupa, 
aproxima a vela da camisa de nylon, com brilho 
e em silêncio. Ateia. Ateou? Ateou a camisa? Ela 
vira-se, sai da cama, esfrega-se na parede, o fogo 
primeiro não alastra, depois de repente alastra, 
cola, passa ao cabelo, ela remove-se no chão, na 
carpete da sala, junto da porta, ainda abre a porta, 
mater, vita, ó doçura, ventristuinobis post hoc 
exilium, ostende! Ó Clemens, ó pia, advocata, em 
silêncio, dulcis Virgo Maria! A porta está aberta 
para toda a chama. A chama da porteira sai pela 
escada de serviço abaixo, correndo sem ruído até 
ao oitavo, ao sétimo, ao sexto. Só no quinto a chama 
da porteira para. Crepita. É a porta do advogado do 
quinto. Sem barulho, fica à porta do advogado, das 
testemunhas e da lei. (Ibidem, p. 25-26)

“A Instrumentalina”, publicado pela primeira vez no ano de 1992, 
no volume intitulado A Instrumentalina e outras histórias, é o segundo 
conto objeto de nossa análise, cuja temática  guarda similaridades 
com “Marido”, pois, a exemplo deste, a submissão e a passividade 
feminina voltam a alimentar os fios de mais uma narrativa jorgiana, 
como forma de denúncia da condição subalterna que a mulher tem 
enfrentado ao longo dos tempos.
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 O discurso político do patriarcado, caracterizado pela voz do 
regime centralizador e opressor, subjuga a figura feminina representada 
pelas quatro noras casadas com os filhos do Velho Pai, um senhor que 
simboliza a força e o poder de quem detém nas mãos a última palavra. 
Aliás, esse duplo de vocábulos – força e poder -, incontinenti, nos 
retorna ao cenário do Portugal rural e agrário, oprimido pela ditadura 
salazarista na primeira metade do século XX, e que serve de pano 
de fundo para a construção de um texto em que sua narradora, uma 
mulher adulta, sentada à mesa de um bar, na proximidade do lago 
Ontário, situado no Canadá, aciona suas memórias de infância, de 
uma época em que vivia, na casa de campo do avô, no sul de Portugal, 
juntamente com tias, primos e o tio Fernando, as peripécias de uma 
época marcada por dificuldades e incompreensões.

Tais dificuldades e incompreensões são percebidas pela posição 
intransigente e centralizadora que o patriarca assume durante a 
narrativa, a começar pelo intenso controle que exercia sobre seus 
filhos e demais membros da família. Com o passar do tempo, quatro 
de seus filhos haviam batido em retirada, à procura de novos ares, 
de outras oportunidades. Aqui, novamente, nos remetemos ao 
processo histórico pelo qual passou Portugal durante a ditadura de 
Salazar, com os seus múltiplos quadros antagônicos, pintados com 
as cores da violência sob as suas mais diferentes facetas. Uma dessas 
particularidades se materializou  sob o prisma da emigração, época em 
que a hostilidade de um Estado, dominado por discursos despóticos 
e práticas conservadoras, obrigou, espontânea ou forçosamente, 
milhares de portugueses a atravessarem as fronteiras de seu país à 
procura de segurança política, econômica e social. Percebemos 
a configuração desse quadro em “A Instrumentalina”, quando os 
maridos – filhos do patriarca -, deixaram suas esposas entregues à 
própria sorte, envoltas em seus lamentos:

À noite choravam junto das janelas. Não tinham 
tido guerra, mas era num estado semelhante ao 
das abandonadas pela força dum conflito dessa 
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grandeza que viviam. Liam cartas. Guardavam 
cartas, escreviam cartas com as suas canetas 
primitivas. Os seus maridos, todos eles, tinham 
partido. (JORGE, p 40)

Ora, apesar de se sentirem solitárias, abandonadas, não lhes 
era dado o direito de chorar a falta de seus maridos. Seu sogro, uma 
vez que não podia mais contar com a força do trabalho de seus filhos, 
passa a intensificar sua vigília sobre o cotidiano das noras, obrigando-
as a tirar da terra o sustento de todos. No excerto seguinte, a narradora 
descreve com ares dramáticos o modus vivendi das “viúvas” de seus 
maridos vivos:

Eram quatro férteis mulheres sozinhas, entre as 
quais a minha mãe, e trabalhavam desde o romper 
do Sol com a força das formigas. Sentado à porta, no 
cadeirão, imóvel, debaixo da parreira, ficava o meu 
avô. E correndo como uma matilha indomável, sem 
dono, sem obstáculos, existíamos nós, as crianças, 
irmãs e primas entre si. Ninguém mais. (Ibidem, p. 
39)

Mas as investidas do patriarca não estavam direcionadas apenas 
às suas noras. Quatro filhos se foram; entretanto, o quinto, o seu 
caçula, ainda, pensava o velho, se encontrava sob as suas rédeas, 
ainda que não por muito tempo. Fernando, fotógrafo e dono da 
Instrumentalina, nome dado à sua bicicleta, que, inclusive, dá título 
ao conto, simbolizava a liberdade, metáfora do deslocamento, do 
movimento, além de representar a atitude transgressora de quem se 
insurge contra ao cerceamento de ideias, pensamentos e desejos.

 Aliás, retomando à imagem da escrita arqueológica de Lídia 
Jorge, tão bem demonstrada em seu processo de construção de 
discursos de personagens que se inquietam e se articulam, em face 
do jogo perverso das contradições e das posições totalizantes, Michel 
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Foucault (2008), em  sua obra A Arqueologia do Saber, quando faz 
reflexões sobre o papel da arqueologia, concebendo a história das 
ideias como um decifrador de textos, de movimentos secretos do 
pensamento, de revelador do domínio das “coisas ditas” como arquivo, 
abre-nos possibilidades de leitura dessa escrita jorgiana, envolvida em 
meio a ruínas, as quais vão, aos poucos, se revelando, se emergindo, 
à medida que vamos revolvendo-as, desafiando-os, com a ajuda de 
instrumentos nem sempre bem sucedidos. Eis um fragmento das 
reflexões foucaultianas sobre a natureza da arqueologia:

A arqueologia busca definir não os pensamentos, as 
representações, as imagens, os temas, as obsessões 
que se ocultam ou se manifestam nos discursos, 
mas os próprios discursos, enquanto práticas 
que obedecem a regras. Ela não trata o discurso 
como documento, como signo de outra coisa, 
como elemento que deveria ser transparente, mas 
cuja opacidade importuna é preciso atravessar 
frequentemente para reencontrar, enfim, aí onde 
se mantém à parte, a profundidade do essencial. 
(FOUCAULT, 2008, p. 157). (grifo do autor).

Ora, esse discurso apontado por Michel Foucault, que se 
apresenta às vezes com tonalidades opacas, incômodas, como ele 
mesmo afirma, certamente precisa ser transposto, de modo a ser 
redescoberto. Em “Instrumentalina”, de um lado, temos as noras que 
se dobraram, inclusive, diante da exigência do sogro para ajudá-lo a dar 
sumiço na bicicleta, pois esta provocava nele um sentimento ambíguo 
de perigo e ciúme, sobretudo diante da grande atenção que o filho 
caçula dava à Instrumentalina; de outro, a neta, que não se curvou 
em face das investidas do avô para comprá-la, caso ela o ajudasse a 
desaparecer com a bicicleta: 

“Pois quer...” – disse o avô, cheio de pesar, 
apertando-me as duas mãos. “Quer e não vai ser 
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fácil retê-lo, a menos que alguém me dê uma ajuda 
para valer!”
O avô tinha retirado do interior do seu colete 
uma pataca de veludo e de dentro dela fizera sair 
uma pequena moeda cor de oiro, colocando-ma 
na mão – “É tua, se me quiseres ajudar, fazendo 
desaparecer a Instrumentalina! Porque devemos 
impedir que ele se vá, fazendo-a desparecer. Tu 
poderias encarregar-te disso. (Ibidem, p. 48).

Mas a neta não o ajudou, muito menos cedeu ao ludíbrio do avô. 
Ela, assim como o tio, passou a representar a voz da emancipação, da 
autodeterminação, e se posiciona:

A moeda de facto era brilhante, redonda, feita da 
matéria dos anéis e chamava-se meia libra, mas 
eu não me sentia inclinada para aquele negócio 
estranho. Fazer desaparecer a bicicleta do tio 
parecia-me uma monstruosidade semelhante a 
fazer adoecer ou matar o próprio tio. E por isso, 
quando finalmente a conversa envenenada do avô 
terminou, e se tornou possível confirmar que o tio 
passava naturalmente pelos corredores, e que a 
Instrumentalina ainda existia intacta, pronta para a 
corrida desse mesmo fim de tarde, uma alegria sem 
limites me invadiu, como se eu mesma agora fosse 
responsável pela felicidade que se vivia e tocava a 
todos igualmente. (Ibidem, p. 48).

Fernando, por seu turno, ainda que tenha cedido às chantagens 
do pai, ao ser instigado por ele a ser “o amparo do Pai, da sua saúde 
e dos seus haveres, bem como destas crianças e destas mulheres que 
os outros aqui deixaram...” (Ibidem, p. 41), através de suas ações, do 
exercício de sua consciência, cuja compreensão de seu mundo interior 
mantinha interlocução com o outro, passou a ser o grande exemplo 
para todos aqueles que com ele conviviam. O seu modo de ser e de 
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agir tornou-se sinônimo de liberdade; ao contrário do patriarca, preso 
em sua própria arrogância, assim como as “viúvas” à espera de seus 
maridos vivos:

Como poderia deixar de ser assim? As mães 
continuavam a escrever cartas cada vez  com mais 
palavras, e parecendo surdas aos nossos gritos, 
laboravam coisas miúdas sobre panos, como se 
seus olhos existissem para descobrir entre os fios 
prazeres invisíveis, e seus seios fossem pesos que 
as prendessem às cadeiras de coxim. Engordavam. 
Quando desesperavam, corriam atrás de nós, cada 
vez mais lentas. O avô falava mas não se erguia do 
assento nem para alcançar um púcaro de água. 
A sua imobilidade possuía alguma coisa de fatal 
que enchia a casa, conferindo-lhe uma sombra de 
prisão. Mas o nosso tio era diferente, pois podia 
fugir de tudo e todos, correndo pelas estradas e, por 
vezes, levando-nos consigo. Por isso éramos felizes. 
(Ibidem, p. 42-43).

Afinal, “acaso o dono da Instrumentalina não teria sido um 
sonho destinado apenas a fazer crescer pessoas indefesas?” (Ibidem, 
p. 55).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um bom livro é aquele que tem a força suficiente 
para continuar a existir na nossa cabeça, quando 
fechamos a última página e a força da história é 
tanta que nos deixa para sempre atraídos pela sua 
beleza e incomodados pela imperfeição do que 
acontece.
Lídia Jorge
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Optamos por começar nossas considerações finais com uma 
epígrafe da própria Lídia Jorge, até porque, quando estamos diante de 
uma escrita tão instigante como a dela, custa-nos ousar a colocação de 
um ponto final, já que, consoante o eminente poeta mineiro, Murilo 
Mendes, o ponto não é o fim; é o começo. E é exatamente assim que 
nos encontramos, agora. Não tivemos a pretensão de querer dar 
conta de escavar o seu “sítio” arqueológico literário, com vistas à 
descoberta de dados, informações, indícios e vestígios que pudessem 
nos levar a construir uma espécie de política cultural jorgiana. Longe 
disso! Até porque, dois contos, inseridos no espectro de um projeto 
literário representativo do patrimônio e literário da Nação Portuguesa 
contemporânea, são apenas uma pequena, mas significativa amostra 
de um universo narrativo construído a partir de uma escrita que guarda 
em si uma multiplicidade de sentidos, haja vista a pluralidade temática 
que lhe caracteriza, e de cuja natureza lhe é mister, especialmente 
quando se faz presente em cena o processo de construção da história 
de povos, com suas memórias, tradições, rupturas e vozes alvissareiras. 

Por outro lado, nem sempre é fácil explicar, através de palavras, 
ainda que estas estejam carregadas de plurissignificação, como é o 
caso do objeto proposto para análise dos contos referenciados, ou 
seja, a interlocução entre os discursos literário e político presentes 
na arqueologia da escrita de Lídia Jorge, já que, muitas vezes, estas 
mesmas palavras podem não ser suficientes para transmitir o que 
imaginariamente poderia pretender, sobretudo se levarmos em 
consideração que 

a democracia é o regime da escrita. E a escrita é, 
indissoluvelmente, duas coisas em uma: é o regime 
errante da letra órfã cuja legitimidade nenhum pai 
garante, mas é também a própria textura da lei, a 
inscrição imutável do que a comunidade tem em 
comum. ( RANCIÈRE, 2017. p. 10) 
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Essa mesma compreensão de escrita se encontra nos fios 
tecidos do conto “A Instrumentalina”, pois é possível que as palavras 
escapem a tentativas de se conceber sentidos e definições num mundo 
dominado por terrenos escorregadios e flutuantes denominados de 
textos literários. O melhor mesmo é prestar atenção na advertência 
que nos é apresentada na abertura do conto:

Nunca se sabe o que uma viagem pode trazer ao 
íntimo do coração. Como se o tempo de repente 
dum outro modo fluísse, ou mesmo a qualidade da 
sua hora mudasse, e uma coisa perdida aparecesse, 
uma dúvida se quebra, um amor acaba, e outro 
que nunca se tinha imaginado, de repente, nasce. 
Objetos que sempre tivemos por separados atam as 
pontas, imagens que boiam nas nossas vidas sem 
ligação juntam-se e criam uma nova sequência com 
sentido. Outras vezes a clarividência da distância 
torna-se tão luminosa que se vê o fim do fim, e 
deseja-se regressar, ainda que não seja a lugar 
nenhum. (Ibidem, p. 37)

O certo é que Lídia Jorge, tal qual uma arqueóloga, em seu 
constante trabalho de investigação de culturas e civilizações antigas, 
marcado pela caça permanente de vestígios materiais e imateriais, 
continua a contribuir, através de suas escavações literárias, para o 
contínuo processo de uma re(escrita) caleidoscópica, cujos espelhos 
permanecem em movimento, sucedendo-se, mudando-se.
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