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DIREITO AO ESQUECIMENTO: 
MARGINALIZAÇÃO PERPÉTUA OU DIREITO 

DE RECOMEÇAR?1 
 

Noemia Aparecida Garcia Porto 
Adriana Cristina S. Vogel 

Alessandra da Cruz Oliveira 
Alexandre Ribeiro Generoso 

Alisson Gomes da Mata de França 
Otho Cezar Miranda de Carvalho 

Renata Coelho da Nóbrega 
________________________________________________________________ 

 
1. Introdução 
 

A conduta do reu [sic] exteriorizou uma personalidade,[sic] 
violenta, perversa e covarde, quando destruiu a vida de uma 
pessoa indefesa, sem nenhuma chance de escapar ao ataque 
de seu algoz, pois, além da desvantagem da força física, o 
fato se desenrolou em local onde jamais se ouviria o grito 
desesperador e agonizante da vítima. Demonstrou o reu [sic] 
ser uma Pessoa [sic] inadaptada ao convívio social, por não 
vicejarem no seu espírito os sentimentos de amizade [sic] 
generosidade e solidariedade, colocando acima de qualquer 
valor sua ambição pessoal. 

Rio de Janeiro, em 25 de janeiro de 1997 
José Geraldo Antônio 

Juiz Presidente2 
 
                                                           

1 Este artigo foi produzido no decorrer dos trabalhos desenvolvidos no ano 2016 pelo Grupo de Pesquisa 
Jurisdição Constitucional e os Desafios para a Cidadania, do Curso de Direito da Faculdade Processus, 
vinculado à Coordenadoria de Pesquisa e Extensão e coordenado pela Professora Dra. Noemia Porto. 

2Disponível em: http://www.gloriafperez.net/?p=51. A Sentença de Guilherme de Pádua  By ADMIN on 30. APR, 
2010 in DOCUMENTO, JÚRI. Acesso em 11 de outubro de 2016.  

http://www.gloriafperez.net/?p=51
http://www.gloriafperez.net/?author=1
http://www.gloriafperez.net/?cat=7
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A Constituição Federal de 1988 (art. 1º, III) consagra o princípio 
fundamental da dignidade humana, que estrutura o direito à vida, à liberdade e à 
igualdade. A proclamação jurídica de direitos universais, porém, nem sempre é 
suficiente para o respectivo exercício pleno e indistinto pelo conjunto dos 
cidadãos. Sem dúvida, um dos desafios no campo do direito contemporâneo é 
tornar efetivos direitos constitucionalmente estabelecidos. 

Discussões que envolvem princípios em constante tensionamento são 
oportunidades para se estabelecer reflexão crítica sobre o referido desafio da 
efetividade dos direitos fundamentais. Isso acontece, por exemplo, quando a 
circulação de dados ou a veiculação de notícias, notadamente na chamada 
sociedade da informação, impossibilitam que cidadãos possam seguir com suas 
trajetórias individuais sem serem indefinidamente lembrados por fatos ocorridos 
no passado. 

Quando se trata de pessoa condenada, com trânsito em julgado, por crimes 
que a sociedade rejeita, ainda assim seria possível falar-se no direito de 
recomeçar? Ou, aos considerados “criminosos”, se tem imposto uma espécie de 
marginalização perpétua, a despeito das garantias constitucionais?  

A presunção de inocência, o primado do devido processo legal, a proibição 
de pena perpétua, e de outras consideradas degradantes, e o direito à informação 
podem, em casos que envolvem condenações criminais, revelar um debate 
interessante sobre o processo construtivo em torno do significado dos direitos 
fundamentais. 

Em 1992, um ano marcado por grave crise política e institucional, um 
Presidente da República, Fernando Collor de Mello, pela primeira vez na história 
brasileira, foi levado ao processo de impeachment. Este, porém, não foi o único 
acontecimento que ganhou projeção e foi discutido pelas mais diversas camadas 
da sociedade. Um crime bárbaro, tendo como vítima uma jovem de 22 anos, foi 
amplamente noticiado nos jornais nacionais e internacionais3. Segundo a versão 
noticiada pela mídia, no auge de uma carreira promissora como atriz global, e, 
àquela época, a “mocinha” da novela das oito, Daniella Perez, filha da autora 
dessa mesma novela, foi vítima de um colega, Guilherme de Pádua, que se sentiu 
injustiçado por ter seus capítulos reduzidos naquela fatídica semana, quando ele 
a procurou para tirar satisfações, ou seja, cobrar explicações. Acompanhado de 
sua esposa, Paula Thomaz, grávida de quatro meses, o ator armou uma emboscada 
para, de forma cruel, feroz, fria e “totalmente destituída de sentimentos”, desferir 
                                                           

3A título exemplificativo, tem-se as seguintes notícias: 
http://www.newyorker.com/magazine/1993/08/16/obsessed-in-rio. Acesso em 11 de outubro de 2016; 
http://www1.folha.uol.com.br/fol/geral/ge25011.htm. Acesso em 11 de outubro de 2016; 
http://www.nytimes.com/1993/01/01/world/brasilia-journal-a-slaying-stuns-brazil-it-s-right-out-of-the-
soaps.html. Acesso em 11 de outubro de 2016. http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-
acervo/?navegacaoPorData=1990199212. Acesso em 11 de outubro de 2016. 
http://www1.folha.uol.com.br/fol/geral/ge16051.htm . Acesso em 11 de outubro de 2016. 
http://www1.folha.uol.com.br/fol/geral/ge25011.htm.  Acesso em 11 de outubro de 2016. 

http://www.newyorker.com/magazine/1993/08/16/obsessed-in-rio
http://www1.folha.uol.com.br/fol/geral/ge25011.htm
http://www.nytimes.com/1993/01/01/world/brasilia-journal-a-slaying-stuns-brazil-it-s-right-out-of-the-soaps.html
http://www.nytimes.com/1993/01/01/world/brasilia-journal-a-slaying-stuns-brazil-it-s-right-out-of-the-soaps.html
http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=1990199212
http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=1990199212
http://www1.folha.uol.com.br/fol/geral/ge16051.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fol/geral/ge25011.htm
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um soco que fez a atriz ficar desacordada. Em seguida, o casal a levou para um 
matagal e a matou com 18 golpes de faca, tesoura ou punhal, no coração e no 
pescoço. Acabava ali, naquele cenário, o último capítulo de uma vida de sonhos 
e começavam as discussões e debates numa sociedade midiática nacional e 
internacional (Jornal O Globo, 26 de janeiro de 1997)4. 

Ambos foram presos e submetidos a um longo processo em que, na 
condição de réus, responderam por seus atos e, ao final, foram condenados, cada 
um a uma pena: Guilherme de Pádua a dezenove anos e Paula Thomaz a dezoito 
anos e seis meses de reclusão5 (Jornal O Globo).  

Transcorridos alguns anos, ambos cumpriram integralmente as penas que 
foram judicialmente impostas. Todavia, em que situação ficam os condenados, 
mesmo após o exaurimento da condenação judiciária, quando se trata de crime de 
grande repercussão social? 

O crime recebeu grande destaque e repercussão por se tratar de uma novela 
que se passava no horário de maior audiência daquela que, até então, era 
considerada a mais importante emissora de televisão do país. Além disso, há se 
considerar que se tratava da jovem filha da autora da trama, a qual, como tal, 
promoveu ampla divulgação dos fatos (crime e condenação), num esforço 
permanente para que não fossem esquecidos. Os ex-réus, por seu turno, tentam 
reconstruir suas vidas, apesar de carregarem o rótulo da pena perpétua, em razão 
da repercussão que se projeta no tempo. Nesse contexto, seria possível afastar o 
rótulo social e midiático com todos esses agravantes de grande peso? Paula casou-
se novamente e Guilherme, “obreiro” de uma igreja evangélica, separou-se após 
um conturbado segundo casamento. Ele continua a tentar, de várias formas, 
inclusive através da mídia, se redimir, justificar e semear sua versão de “obreiro 
de Deus”. Conforme especulação midiática ainda não oficial, Guilherme pensa 
em buscar, por meio de ação judicial, o direito de ser esquecido, fazendo 
desaparecer a tragédia das lembranças da sociedade e retirando do site Google, do 
mundo virtual, qualquer resultado que contenha seu nome. Contudo, Guilherme 
teria receios pela grande influência que a mãe da vítima, Glória Perez, exerce. 
Essa influência teria sido concretizada na medida em que logrou êxito em obter 
assinaturas mais que suficientes para propor e impulsionar alteração legislativa 
que redundou na edição da Lei nº 8.072/90 (Lei sobre crimes hediondos). Nesse 
contexto, haveria limite, no exercício de direitos fundamentais, ao poder exercido 
pelos meios de comunicação? 

                                                           

4Tal descrição está inspirada no que foi reproduzido em matéria jornalística: 
http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=199019970126 Acesso em 13 de outubro 
de 2016. 

5A notícia das condenações foi amplamente reproduzida: http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-
acervo/?navegacaoPorData=199019970515 Acesso em 13 de outubro de 2016. http://www.gloriafperez.net/?p=34 
A Sentença de Paula Thomaz ( Hoje Nogueira Peixoto) by ADMIN on 30. APR, 2010 in JÚRI, VIDEO. 

http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=199019970126
http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=199019970515
http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=199019970515
http://www.gloriafperez.net/?p=34
http://www.gloriafperez.net/?author=1
http://www.gloriafperez.net/?cat=5
http://www.gloriafperez.net/?cat=6
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Esse rumoroso caso de um condenado que, após cumprida integralmente a 
pena, não pretende mais que nenhuma informação estabeleça relação entre si e o 
evento que ficou nacionalmente conhecido, traz à luz uma profícua discussão 
sobre o direito ao esquecimento, sua previsão normativa, alcance e eventuais 
limites. 

O direito ao esquecimento é o direito de recomeçar ou, pelo menos, o de ter 
a possibilidade de recomeçar e de não se permitir que fatos passados possam ser 
expostos publicamente de forma indefinida. 

O direito de ser esquecido, que parece estar no cerne da controvérsia sobre 
o caso Guilherme de Pádua, tem sido discutido em outros que se tornaram 
precedentes em tribunais superiores no Brasil. 

No caso Aída Curi, vítima de homicídio no ano de 1958, a família postulou, 
em ação judicial reparatória, o pagamento de indenização por danos morais, 
materiais e à imagem, isso porque o seu caso foi exposto novamente, anos depois, 
em programa televisivo, sem consentimento. O Ministro Luis Felipe Salomão, no 
julgamento do Recurso Especial nº 1.335.153-RJ, embora tenha afirmado a 
previsão jurídica do direito fundamental ao esquecimento, no mérito, rejeitou a 
pretensão reparatória, utilizando-se de diversos argumentos, dentre eles os 
seguintes: 
 

nem toda veiculação não consentida da imagem é indevida ou digna de 
reparação, sendo frequentes os casos em que a imagem da pessoa é 
publicada de forma respeitosa e sem nenhum viés comercial ou econômico. 
Assim, quando a imagem não for, em si, o cerne da publicação, e também 
não revele situação vexatória ou degradante, a solução dada pelo STJ será 
o reconhecimento da inexistência do dever de indenizar. (REsp 1.335.153-
RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/5/2013).6 

 
Esse precedente do Superior Tribunal de Justiça é relevantíssimo em razão 

de expressar caso que teve repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal 
Federal: “Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, 
vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestou a Ministra Carmen Lúcia” 
(ARE 833248, Relator Ministro Dias Tofoli, em 12/12/2014).7 

Observando essas ponderações, algumas indagações atuais parecem 
importantes. Como conciliar o direito ao esquecimento com o direito à liberdade, 
o direito de livre manifestação de pensamento, de expressão, de imprensa e de 
informação? Seria possível não carregar o rótulo social de “criminoso” e 
                                                           

6Informativo nº: 0527 Período: 9 de outubro de 2013. www.stj.jus.br/docs_internet/informativos/RTF/Inf0527.rtf 

7Informação disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=282657. Acesso em 13 de outubro 
de 2016. 

http://www.stj.jus.br/docs_internet/informativos/RTF/Inf0527.rtf
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=282657
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recomeçar de algum ponto? Qual direito deve prevalecer? É possível definir essa 
prevalência em tese, ou necessariamente são relevantes as especificidades de 
cada caso concreto? 

O presente estudo pretende lançar reflexões críticas sobre o 
reconhecimento do direito ao esquecimento como direito fundamental e as 
respectivas implicações tanto para a proteção da dignidade humana quanto para 
a prevalência do direito à informação, tendo como clara a relevância que se deve 
atribuir à singularidade dos casos concretos e às demandas dos cidadãos pelo 
exercício pleno de direitos fundamentais. 
 
2. Direito ao Esquecimento e a Algumas Notas sobre o Debate Internacional 
 

O tema, no campo jurídico brasileiro, vem ganhando recente importância, 
especialmente no que diz respeito à formação de precedentes nos tribunais 
superiores. O contraste com outras experiências jurídicas pode ser interessante 
para ampliar a compreensão sobre o assunto. Não se trata, porém, de estabelecer, 
a partir disso, nenhuma preferência ou julgamento sobre tais experiências para 
concluir se a brasileira é adequada ou não. Experiências jurídicas diversas devem 
ser valorizadas como tais e contrastadas com a finalidade de potencializar a 
capacidade de análise crítica sobre a dinâmica jurídica brasileira. 

Internacionalmente, o debate sobre o assunto não é novo. Ainda no século 
XIX, a expressão right to be let alone foi cunhada nos Estados Unidos. Mas foram 
nas décadas seguintes, com o surgimento da televisão, com as transmissões via 
satélite, com o advento da internet, dos dispositivos móveis e das mídias sociais, 
que o tema se tornou mais relevante e o debate mais intenso. Pode-se afirmar que 
a temática se espalhou pelo mundo. As cortes de diversos países são, cada vez 
mais, provocadas a se pronunciar sobre os limites, e se existem, aos direitos 
fundamentais à publicidade e à privacidade. 

Brandeis & Warren8 apresentam diretrizes para sustentar o direito à 
privacidade: 1) não proibir a publicação de matéria pública ou de interesse geral; 
2) não proibir a comunicação de qualquer assunto, quando a publicação é feita 
sob circunstâncias que lhe renderiam prerrogativas de acordo com a lei de calúnia 
e difamação; 3) a lei não deve garantir reparação por qualquer invasão de 
privacidade por divulgação oral na ausência de dano especial – esta, uma diretriz 
que fazia sentido quando não havia ainda sido inventada a TV ou a internet; 4) o 
direito à privacidade termina quando da publicação do fato pelo indivíduo ou com 
seu consentimento; 5) a verdade dos fatos e a inexistência de má intenção ao se 
publicarem os fatos não podem suportar a defesa. 

                                                           

8 Estudo de 1890. Disponível em: http://www.alicemariebeard.com/law/privacy.htm, acesso em 24 de agosto 
de 2016. 

http://www.alicemariebeard.com/law/privacy.htm
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Em 1931, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, ocorreu o caso mais 
emblemático e de maior repercussão jurídica, até então, sobre exposição de 
privacidade: o caso Melvin x Reid9. Em 1918, a Srta. Gabrielle Darley, uma 
prostituta, foi julgada por assassinato e declarada inocente. No ano seguinte, 
casou-se com o Sr. Bernard Melvin, quando adotou o nome Gabrielle Darley 
Melvin. Registrou-se nos autos que ela “abandonou a vida de vergonha e tornou-
se inteiramente reabilitada. [...] assumiu um lugar respeitável na sociedade e fez 
muitos amigos que não estavam a par dos incidentes de sua vida pregressa”. Em 
1925, os acusados produziram e divulgaram, sem o conhecimento e 
consentimento da litigante, o filme The Red Kimono, que reproduzia a vida 
pregressa da Sra. Melvin. O filme, apresentado em diversos estados americanos, 
dizia basear-se em fatos e utilizou o nome de solteira da Sra. Melvin. Entretanto, 
os advogados dos réus alegaram que a fonte de informação que utilizaram para 
realizar o filme era pública – os autos do julgamento de homicídio; portanto, a 
autorização da litigante seria dispensável. Os juízes tiveram dificuldade para 
decidir, visto que não encontraram lei no Estado da Califórnia que protegesse o 
direito à privacidade. Além disso, de fato, os registros sobre o julgamento de 
homicídio continham todas as informações. A fundamentação da sentença, 
favorável à Sra. Melvin, foi baseada na Constituição do Estado da Califórnia, que 
garante o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade: “O direito de buscar 
e conseguir a felicidade é garantido a todos pela lei fundamental de nosso estado. 
Esse direito, pela sua natureza, inclui o direito de viver livre de ataques de 
terceiros a sua liberdade, propriedade e reputação”. A Corte sustentou, ainda, que 
a reforma e a reabilitação são objetivos do sistema penal na sociedade e que 
nenhum de seus membros tem o direito de destruir ou envergonhar um membro 
reabilitado. 

Em 1993, os irmãos Wolfgang Werlé e Manfred Lauber foram presos e 
sentenciados à prisão perpétua pelo assassinato, em 1990, do ator bávaro Walter 
Sedlmayr, em Munique, Alemanha. O caso tornou-se célebre quando, em 2009, 
já em liberdade, os irmãos processaram, na Alemanha, a enciclopédia eletrônica 
Wikipedia para que apagasse de seus registros qualquer referência aos seus 
nomes, já que haviam quitado o débito com a sociedade. 

O advogado dos irmãos alegou que “eles têm o direito de seguir em frente, 
de ser ressocializados e de levar suas vidas sem ser estigmatizados. [...] um 
criminoso tem o direito à privacidade e também o direito de ser esquecido”.10 Em 
2009, os irmãos ganharam a causa em primeira instância, o que obrigou a 
Wikipedia alemã a excluir os nomes dos assassinos do Sr. Sedlmayr. Em 
dezembro do mesmo ano, entretanto, a Bundesgerichtshof, a mais alta Corte 
alemã, reverteu a decisão da primeira instância, sob o argumento de que o direito 
                                                           

9 Disponível em: http://www.alicemariebeard.com/law/privacy.htm. Acesso em 20 de agosto de 2016. 

10Disponível em: http://www.nytimes.com/2009/11/13/us/13wiki.html?_r=1. Acesso em 20 de agosto de 2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bundesgerichtshof
http://www.alicemariebeard.com/law/privacy.htm
http://www.nytimes.com/2009/11/13/us/13wiki.html?_r=1
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à livre expressão, e, consequentemente, o interesse público de conhecer a história, 
sobrepujavam o direito individual naquele caso. A Wikipedia alemã retornou os 
registros originais após a decisão da Suprema Corte alemã.11 

Em 2014, o Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu que o Google 
pode ser obrigado a apagar registros de resultados de buscas, caso haja 
comprovada violação dos direitos individuais, mesmo não sendo o site de buscas 
o responsável por originar ou hospedar a informação original e 
independentemente de a informação ser verdadeira ou lícita. Tal particularidade 
suscitou certa surpresa sobre a decisão da Corte, já que a fundamentação utilizada 
foi a Diretiva 95/46/CE da União Europeia, que se refere à proibição de 
informações inverídicas, incorretas ou incompletas.12 O Tribunal entendeu, 
entretanto, que mesmo uma informação verdadeira pode tornar-se incompatível 
com a diretiva e que, quando isso ocorrer, prevalecerá o direito ao esquecimento. 

O Google apresentou à Corte a proposta de editar os resultados de buscas, 
excluindo os registros submetidos a demandas do “direito ao esquecimento” 
apenas nos sites da empresa situados nos países da União Europeia. A proposta 
foi considerada insuficiente, já que a Diretiva da União Europeia exige a exclusão 
global dos registros. Há poucos meses, o Google modificou a proposta, em busca 
de um entendimento, comprometendo-se a excluir os resultados de buscas quando 
o usuário estivesse localizado em um país do bloco europeu. Assim, um usuário 
localizado na Alemanha, ao utilizar qualquer site Google, teria excluída do 
resultado da consulta toda e qualquer informação em que o direito ao 
esquecimento fosse demandado.13 

A questão pode ser contextualizada, ainda, a partir das seguintes 
declarações: 

 
A remoção de resultados de pesquisa é algo que a Google lida no Brasil 
desde que abriu escritório no País. Isto já vem sendo aplicado aqui dentro 
da ideia genérica de que ela auxilia na proteção do direito”, afirmou à 
Abranet o diretor de políticas públicas do Brasil, Marcel Leonardi. Ele 
afirma que, “enquanto na Europa há o entendimento de que esse é um 
direito que ajuda, no Brasil, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) questiona 
se a tutela é realmente útil. [...] No entanto, o executivo da Google acredita 

                                                           

11 Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Sedlmayr. Acesso em 22 de agosto de 2016. 

12 Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-mai-13/google-omitir-busca-pagina-ofensas-decide-uniao-
europeia. Acesso em 23 de agosto de 2016. 

13 Disponível em: . http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-12/google-expands-right-to-be-forgotten-
removals-under-europe-rules, acesso em 23 de agosto de 2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Sedlmayr
http://www.conjur.com.br/2014-mai-13/google-omitir-busca-pagina-ofensas-decide-uniao-europeia
http://www.conjur.com.br/2014-mai-13/google-omitir-busca-pagina-ofensas-decide-uniao-europeia
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-12/google-expands-right-to-be-forgotten-removals-under-europe-rules
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-02-12/google-expands-right-to-be-forgotten-removals-under-europe-rules
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que a solução deve existir e faz parte do sistema de reabilitação criminal 
proposto pelo país (sic).14 
 
Embora longe do fim, o debate sobre o assunto nos Estados Unidos e na 

Europa é intenso e pode vir a influenciar a regulamentação em diversos países e 
locais diferentes. De fato, não se pode ignorar o rápido crescimento do uso da 
internet de maneira generalizada pelo mundo, o que, certamente, demandará 
regulamentações locais. 
 O que se nota desses casos é que o esquecimento vem sendo tratado como 
um direito. Inicialmente, os casos que ajudaram na configuração das reflexões 
judiciárias envolviam aspectos relacionados à aplicação do direito penal. Todavia, 
atualmente pode-se dizer que o direito ao esquecimento transcende a discussão 
sobre o direito do condenado, que cumpriu pena, de retomar a própria trajetória, 
sem ser lembrado o tempo todo pelo crime que cometeu. A questão do direito ao 
esquecimento potencializa a discussão sobre eventuais limites, numa sociedade 
da hiperinformação, na circulação de dados, inclusive quanto ao aspecto temporal. 
 
3. Direito ao Esquecimento e o Sistema Jurídico Brasileiro 

 
Segundo Joffily, a Lei de Acesso à Informação, aprovada em novembro de 

2011, reacende a dicotomia existente entre o direito coletivo à informação e o 
direito individual à privacidade. Subordinando, em algumas situações, o direito 
individual à intimidade ao direito coletivo de informação, prevê que “a restrição 
de acesso à informação relativa à vida privada não poderá ser invocada [...] em 
ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância”, termo 
que é questionado pela autora por sua carga de subjetividade.15 A autora se refere 
à aprovação, depois de inúmeros debates, da Lei nº 12.527, de novembro de 2011. 

Tendo em vista que a Constituição protege amplamente o direito de 
expressar-se, de informar e de ser informado, qual seria o limite à expressão e à 
informação? Para responder a esse questionamento, é necessário analisar o tema 
sob a ótica da tutela jurídica da dignidade humana na sociedade da informação. 

A temática do chamado direito ao esquecimento vem ganhando destaque 
na doutrina jurídica brasileira e um dos momentos importantes para isso foi a 
aprovação do Enunciado nº 531 na VI Jornada de Direito Civil, promovida pelo 
Conselho de Justiça Federal/STJ. Segundo esse Enunciado, assim como os 
                                                           

14Disponível em: http://m.tecmundo.com.br/direito/109046-direito-esquecimento-preocupa-google-possiveis-
abusos-brasil.htm. Acesso em: 22 de agosto de 2016. 

15 JOFFILY, Mariana. Direito à informação e direito à vida privada: os impasses em torno do acesso aos 
arquivos da ditadura militar brasileira. In: Estudos históricos, v. 25, n. 49, jan.-jun. 2012, p. 129-148. Disponível 
em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/viewArticle/3766. Acesso em 26 de agosto de 2016. 

 

http://m.tecmundo.com.br/direito/109046-direito-esquecimento-preocupa-google-possiveis-abusos-brasil.htm
http://m.tecmundo.com.br/direito/109046-direito-esquecimento-preocupa-google-possiveis-abusos-brasil.htm
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/viewArticle/3766
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direitos inerentes à pessoa, à dignidade, à honra, à imagem, ao nome e à 
intimidade, previstos no artigo 5º da Constituição Federal, o direito de ser 
esquecido, implícito entre os direitos da personalidade previstos no artigo 11 do 
Código Civil, é intransmissível e irrenunciável.16 

Assim, o direito ao esquecimento pode ser invocado judicialmente por 
quem pretende apagar informações negativas sobre seu passado, visando à 
garantia da tutela da dignidade humana, como ocorrido recentemente em dois 
recursos especiais julgados pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. As 
decisões marcaram a primeira vez em que o tema foi discutido por uma Corte 
Superior no Brasil.17 

O primeiro foi o julgamento do caso da "Chacina da Candelária”, no 
Recurso Especial nº 1.334.097 de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, no 
qual Jurandir Gomes de França reivindicou o direito de não ser lembrado contra 
a sua vontade, no programa "Linha Direta" da Globo Comunicações e 
Participações S/A, no tocante a fatos de natureza criminal desabonadores, nos 
quais foi envolvido e dos quais foi posteriormente absolvido. A 4ª Turma do STJ 
reconheceu seu direito ao esquecimento e que, ainda que o fato fosse conexo a 
evento histórico, rememorar o nome do autor e a sua imagem não era essencial 
para a compreensão que se pretendia sobre a chacina. 

Já o segundo Recurso Especial, de nº 1.335.153, decidido pelo STJ, diz 
respeito à veiculação, pelo mesmo programa televisivo, da história do assassinato 
de Aída Curi, ocorrido em 1958. Entretanto, os autores da referida ação foram os 
irmãos da vítima, que, sentindo-se lesados pela divulgação do nome da irmã e das 
fotos reais do crime, pleitearam indenização por danos morais e materiais por 
parte da emissora de televisão. No caso em tela, a 4ª Turma do STJ entendeu que 
a indenização não seria devida, alegando ser o crime em questão um fato histórico, 
de interesse público e impossível de ser contado sem menção ao nome da vítima. 

Quanto ao caso “Aída Curi”, Noemia Porto18 indaga se não haveria mesmo 
como contá-lo sem citar o nome da vítima. Prossegue afirmando que a narrativa 
televisada não pode se resumir ao exercício de curiosidade pública sobre fatos do 
passado. A autora enfatiza a diferença que há entre a realização de pesquisa sobre 
o caso pelo órgão de imprensa, com base em arquivos judiciais e demais fontes, e 
a exposição do evento e da própria vítima de forma sensacionalista. 
Especificamente nesse último caso, o presente debate chegou ao Supremo 
                                                           

16 LIMA, Aline A. N. S.; AMARAL, Sergio T. O direito ao esquecimento na sociedade do 
superinformacionismo. Encontro de Iniciação Científica (Etic), Presidente Prudente, v. 9, n. 9, 2013. Disponível 
em: http://intertemas.toledoprudente.edu.br /revista/index.php/ETIC/article/viewFile/3140/2891. Acesso em 22 de 
agosto de 2016. 
17  LIMA & AMARAL. Idem. p. 07. 
18 PORTO, Noemia Aparecida Garcia. Direito ao esquecimento: memória, vida privada e espaço público. 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Brasília/DF, v. 19, n. 20, p. 104-122, nov. 2015, p. 115. 
Disponível em: 
http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/85646/2015_porto_noemia_direito_esquecimento.pdf?se
quence=1. Acesso em 15 de agosto de 2016. 
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Tribunal Federal (STF) e recebeu decisão plenária no sentido da existência de 
repercussão geral no que concerne à questão suscitada. 

O que se nota, portanto, da discussão nacional, conforme prossegue 
Noemia Porto, é o reconhecimento de que o Direito Brasileiro alberga o direito 
ao esquecimento e o contextualiza na tensão entre o direito individual à 
intimidade, à vida privada, à imagem e à honra e o direito coletivo à informação 
e ao exercício de memória.19 (PORTO, 2015, p. 107). 

Merece destaque, neste cenário, conforme ensinamento de Menelick de 
Carvalho Netto, a importância do exercício da hermenêutica do direito pelo 
Judiciário de forma a garantir a sua integridade e a diferenciação entre 
concretização e descumprimento dos princípios fundamentais. Nesse sentido, a 
capacidade e sensibilidade do intérprete na imposição de normas que se adequem 
à determinada situação são cruciais para reforçar a crença na efetividade dos 
princípios na realização da justiça.20  

Portanto, reconhecer o direito ao esquecimento na sua dimensão jurídica 
não significa, necessariamente, a sua prevalência em todas as hipóteses. Em cada 
caso, mantendo-se aberto o compromisso com a melhor realização dos direitos 
fundamentais, há se analisar as hipóteses de abuso na reivindicação da prevalência 
de cada direito em disputa. Na mesma linha, não se pode considerar o direito à 
informação, como de resto ocorre com qualquer direito fundamental, como um 
primado absoluto. A conjugação entre interesse coletivo e a prevalência de 
direitos individuais permanece como uma questão importante no 
constitucionalismo contemporâneo, cuja solução não ocorre pela simples 
ponderação de direitos em disputa. 

 
4. Considerações Finais 
 

No ano de 1992 o Brasil tornou-se signatário do Pacto San José da Costa 
Rica por meio do Decreto nº 678, de 6 de novembro 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm), que versa sobre os 
Direitos Humanos. O referido tratado internacional diz em seu artigo 11 – 
Proteção da honra e da dignidade: 

 
1. toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de 
sua dignidade; 

                                                           

19  PORTO, Noemia Aparecida Garcia. Direito ao esquecimento: memória, vida privada e espaço público. 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Brasília/DF, v. 19, n. 20, p. 104-122, nov. 2015, p. 107. 
Disponível em: 
http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/85646/2015_porto_noemia_direito_esquecimento.pdf?se
quence=1. Acesso em 15 de agosto de 2016. 
20 CARVALHO NETTO, Menelick de; SCOTTI, Guilherme. Limites internos e externos e o “conflito de 
valores”. Brasília - DF: CEAD/UnB, 2013, p. 02. (Pós-graduação lato sensu em Direito Público). 
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2. ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua 
vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, 
nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação; 
3. toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais 
ofensas. 

 
 O atual posicionamento do STF no que diz respeito aos tratados 
internacionais de Direito Humanos – caso não aprovados na forma do § 3 do artigo 
5.º da Constituição Federal – é o de que ingressam no ordenamento jurídico com 
o status de “supralegalidade”, ou seja, posicionam-se acima das leis e abaixo da 
constituição federal. O entendimento acerca do assunto prevaleceu quando da 
discussão sobre a normatividade dos dispositivos inseridos no Pacto San Jose da 
Costa Rica, presente no Recurso Extraordinário 466.343-SP (julgado em 03 de 
dezembro de 2008), em que o tema era a da possibilidade de prisão do depositário 
infiel. 
 O aludido ato internacional conecta-se, necessariamente, com a 
normatividade do princípio de proteção à dignidade humana explicitamente 
inserido no Texto de 1988, o qual, enquanto princípio-matriz, deve ser aplicado 
na tutela dos direitos fundamentais e como garantia de que as delimitações 
impostas pelo Estado não comprometam o seu máximo alcance, voltado à plena 
realização da cidadania. 
 No livro Vigiar e Punir, o filósofo Michel Foucault compartilha da 
seguinte concepção a respeito da mídia: 

A isso se acrescentava um longo trabalho para impor à percepção que se 
tinha dos delinquentes contornos bem determinados: apresentá-los como 
bem próximos, presentes em toda parte e em toda parte temíveis. É a função 
do noticiário policial que invade parte da imprensa e começa a ter seus 
próprios jornais. A notícia policial, por sua redundância cotidiana, torna 
aceitável o conjunto dos controles judiciários e policiais que vigiam a 
sociedade; conta dia a dia uma espécie de batalha interna contra o inimigo 
sem rosto; nessa guerra, constitui o boletim cotidiano de alarme ou de 
vitória. O romance de crime, que começa a se desenvolver nos folhetins e 
na literatura barata, assume um papel aparentemente contrário. Tem por 
função principalmente mostrar que o delinquente pertence a um mundo 
inteiramente diverso, sem relação com a existência cotidiana e familiar.21 
 

 O universo dos meios de comunicação defende veementemente que, à luz 
do princípio da liberdade de expressão, qualquer pessoa tem o direito de se 
manifestar, livremente, com opiniões, ideias e pensamentos individuais sem medo 
                                                           

21 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Trad. Lígia M. Ponde Vassalo. 20. ed. Petrópolis: 
Vozes, 1999. p. 281. 
 

http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:RE%20466.343%20SP
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de retaliação ou censura pelo Estado. O artigo XIX da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos relembra que "todo ser humano tem direito à liberdade de 
opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter 
opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 
meios e independentemente de fronteiras".  
 Alguns doutrinadores defendem a tese de que o direito de ser esquecido está 
intimamente ligado aos direitos personalíssimos, que, por conseguinte, são 
intrinsecamente vinculados à proteção ao nome, à imagem, à honra e à 
privacidade. 
 Hodiernamente, a maior celeuma está especificamente no cumprimento da 
tripla finalidade da pena que busca a prevenção, a retribuição e a ressocialização. 
A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347/DF no 
Supremo Tribunal almeja o reconhecimento da violação dos direitos 
fundamentais da população carcerária, e que seja determinada a adoção de 
diversas providências no tratamento da questão prisional do país. Neste contexto, 
a ADPF direciona-se ao “Estado de Coisas Inconstitucionais” quando retrata a 
constatação de violações generalizadas, contínuas e sistemáticas dos direitos e 
garantias fundamentais. O cenário inapropriado nos faz refletir, e 
consequentemente levantar as seguintes indagações: há oportunidade no Sistema 
Prisional Brasileiro para a reeducação? As políticas humanísticas são suficientes 
para que o preso não volte a delinquir?  

Apesar do considerável arcabouço jurídico doutrinário, a aplicação 
pragmática das normas vigentes não produz o efeito esperado no direito ao 
apagamento de suas dimensões individuais. O fato é constatado quando se observa 
que não é possível assegurar o exercício de determinado direito sem que se conte 
com a intervenção do Poder Judiciário. 

Nesse contexto histórico, infere-se que o direito ao esquecimento está 
vinculado à repulsa do clamor ditado pelo sentimento societal. Apesar de o 
princípio da legalidade ser exercido e respeitado pelos cidadãos e instituições, 
existe um fator endógeno – análise interna particular – que realiza um pré-
julgamento não isento e penaliza ad eternum a conduta realizada pelo criminoso. 
E surge um novo paradigma a ser questionado: será que a pena aplicada é 
suficiente para alcançar o sentimento de justiça?  

O direito de ser deixado em paz, consagrado pela jurisprudência, manifesta-
se perfeitamente como uma das múltiplas facetas do direito de respeito à vida 
privada. Isso ocorre, por exemplo, para além dos casos que situam a esfera penal, 
naqueles em que se exige autorização prévia para a publicação de obras 
biográficas literárias ou audiovisuais. Destaca-se que a falta de oportunidade na 
ressocialização, em consequência da notoriedade do delito cometido, acarreta uma 
verdadeira vingança coletiva sobre um indivíduo estigmatizado, situação que 
aponta em direção oposta à proteção presente no sistema brasileiro. Por isso, nos 
casos que envolvem o cometimento de crimes, a questão do esquecimento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_%C3%A0_imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Privacidade
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aparece, inclusive, com contornos mais nítidos, em razão do estigma e de outros 
problemas relacionados ao sistema prisional. 

No caso Guilherme de Pádua, se por um lado o direito de seguir em frente 
é relevante, por outro, é inevitável pontuar que deu origem a uma importante 
modificação legislativa brasileira, endereçada aos crimes hediondos. Na chacina 
da Candelária, crime com repercussão internacional pela violação de direitos 
humanos, o acusado absolvido pelo júri efetivamente tem o direito de não mais 
ver o seu nome envolvido com o evento, sendo que sequer é necessário para a 
respectiva compreensão pública. Para a família de Aída Curi, a questão que 
permanece é se um crime de décadas atrás necessariamente precisa ser recontado 
apenas pelo fato de estar no domínio público, reavivando o sofrimento para 
aqueles que ficaram.  

O papel contramajoritário dos direitos fundamentais é relevante nessas 
hipóteses porque não se pode apenas creditar à sociedade e/ou à conscientização 
dos seus membros a convicção de que o arrependimento pode ser um importante 
passo para a renovação e a transformação, as quais não são compatíveis com um 
exercício eterno de memória sobre fatos do passado. 

É certo que apenas a prática brasileira, a partir das experiências que se 
acumulam, é que poderá definir, com contornos mais nítidos, a problemática 
envolvida no tensionamento dos direitos fundamentais em referência, porém, 
pode ser válida a advertência do escritor Thomas Carlyle: “o esquecimento é mais 
sublime que o perdão”.22 
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RESUMO 
 
Este artigo objetiva analisar a questão da estomia intestinal. Pretende-se analisar 
o Sistema Único de Saúde do Brasil e sua relação com o tratamento dos 
pacientes estomizados intestinais: quais as coberturas, os atendimentos 
realizados, o que está previsto e quais as orientações.  Analisar-se-á o contexto 
de políticas públicas de saúde aplicado à questão da estomia intestinal. 
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ABSTRACT 
 
This article aims to analyze the issue of intestinal stomies. The aim is to analyze 
the Brazilian Unified Health System and its relation with the treatment of 
intestinal stomatal patients: what coverage, what care is taken, what is planned 
and what guidelines. We will analyze the context of public health policies 
applied to the issue of intestinal stomies. 
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1 Breve conceituação de Políticas Públicas  
 

É importante saber o que é uma política pública e ver como ela é tratada 
no País, bem como a forma que o governo faz este trabalho para amenizar as 
diferenças sociais. Trabalho este que é muito relevante devido ao grande 
“abismo social” que há no Brasil, um dos países recordistas quando o assunto é 
desigualdade social. 

Sabendo o conceito de políticas públicas e sua ampla abordagem, pode-se 
fazer uma ramificação com o conceito de políticas públicas de saúde. Dado que 
esta política pública se enquadra nas políticas sociais acerca da saúde do 
brasileiro. 

Antes de qualquer discussão que envolva especificamente o tema deste 
capítulo, faz-se necessário entender o cenário das políticas públicas vigentes 
hoje no Brasil. Nesse sentido, tratar-se-á do conceito de políticas públicas como 
forma de elucidar tal cenário. 

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política 
pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política que 
analisa o governo à luz de grandes questões públicas, e Lynn (1980), como um 
conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Peters 
(1986) segue o mesmo viés: política pública é a soma das atividades dos 
governos, que agem diretamente ou por meio de delegação, e que influenciam a 
vida dos cidadãos. 

Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como ‘o que o 
governo escolhe fazer ou não fazer’. A definição mais conhecida continua sendo 
a de Laswell (1936/1958, p. 24), ou seja, decisões e análises sobre política 
pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e 
que diferença faz”. 

Política pública é o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, 
‘colocar o governo em ação’ e/ou analisar essa ação (variável independente) e, 
quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável 
dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que 
os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em 
programas e ações que produzirão resultados ou mudanças no mundo real. 
(GONÇALVES & CAVALCANTE, 2014) 

Na concepção de Souza (2006), trata-se do  
 

Conjunto de ações desencadeadas pelo Estado, no caso 
brasileiro, nas escalas federal, estadual e municipal, com 
vistas ao atendimento a determinados setores da sociedade 
civil. Elas podem ser desenvolvidas em parcerias com 
organizações não governamentais e, como se verifica mais 
recentemente, com a iniciativa privada. 
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Convém ressaltar que política pública não se traduz em uma só ação por 
parte do governo, mas em um conjunto de frentes de atuação, intencionalmente 
coerentes, que se retroalimentam, operando para a realização de um objetivo. Se 
assim o é, o controle – especialmente no campo do agir que tenha em conta 
alcançar uma coletividade – não pode reivindicar para si uma aptidão para uma 
ação substitutiva daquela instância de poder que é revestida, inclusive, da 
arquitetura institucional própria à formulação das escolhas democráticas de 
prioridade; e mais ainda, que mantém maior proximidade com o complexo de 
informações e relações que hão de cunhar essas mesmas políticas públicas. 
(GONÇALVES & CAVALCANTE, 2014) 

Moreira Neto (2006, p. 74) leciona que 
 

Traduzam as políticas públicas um conteúdo integrador da 
substância da decisão administrativa processualizada, da 
qual se espera que advenha a direta satisfação de resultados, 
posto que são estes vinculantes da ação administrativa. Na 
essência dessa decisão escolha processualizada, um quadro 
normativo de ação, através do qual se estabelece uma 
relação de vinculação entre o Estado político e a sociedade. 

 
Pode-se, também, entender política pública como um componente de ação 

estratégica, isto é, que incorpora elementos sobre a ação necessária e possível 
naquele momento determinado, naquele conjunto institucional e projeta-os para 
o futuro mais próximo [...]. (GONÇALVES & CAVALCANTE, 2014) 

Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio 
social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. 
Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que 
elas provocam no tecido social, bem como pelos valores, ideias e visões dos que 
adotam ou influem na decisão. É possível considerá-las como estratégias que 
apontam para diversos fins, todos eles, de alguma forma, desejados pelos 
diversos grupos que participam do processo decisório. [...] Com uma perspectiva 
mais operacional, poder-se-ia dizer que ela é um sistema de decisões públicas 
que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou 
modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, mediante a 
definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação de recursos 
necessários para atingir os objetivos estabelecidos. (Id., 2014) 

A primeira ideia que se tem sobre ‘políticas públicas’, ao lado da antiga e 
desgastada concepção da estanque ‘separação dos poderes’, é de algo 
igualmente de conotação mítica, por se confundir com benesses ou dádivas 
conferidas e proporcionadas por governantes notadamente dotados de 
‘sensibilidade’, ‘espírito público’ e ‘habilidades políticas’. Evidentemente que 
esse tipo de visão não se amolda mais ao paradigma constitucional e de Direito 
Democrático. 
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No plano democrático constitucionalizado, as políticas públicas aparecem 
como exigência do cidadão à efetivação dos direitos com fundamentação 
constitucional, não como mera ‘medida isolada praticada pelo Estado com o 
desiderato de dar efetividade aos direitos fundamentais ou ao Estado 
Democrático de Direito’. (Ibid.) 

Assim, na contemporaneidade, não é científico afirmar que o Estado 
promove as políticas públicas e, por conseguinte, implementa por elas as 
garantias fundamentais consignadas no Texto Maior. Em uma estrutura jurídico-
democrática, o cidadão não é simplesmente destinatário das políticas públicas, 
mas o principal ator de sua criação e implementação.  

Segundo Santos (2006, p.84), política pública é 
 

[...] noção mais ampla que a de um simples plano ou 
programa, seja econômico ou não, porque envolve um 
processo de escolhas de meios para realização dos objetivos 
do governo. Assim, compreende também uma certa margem 
de opção entre tais objetivos, ou seja, compreende a 
hierarquização dos mesmos, cuja efetivação deverá dar-se 
com a participação dos agentes públicos e privados. A 
adoção de certa política pública representa o processo 
político de escolha de prioridades para o governo, por meio 
de programas de ação para a realização de objetivos 
determinados num espaço de tempo determinado ou não. 

 
Em seus primórdios, a ciência política considerava as políticas públicas 

quase exclusivamente como outputs do sistema político, o que justificava o fato 
de a atenção dos investigadores ter se concentrado inicialmente nos inputs, isto 
é, nas demandas e articulações de interesse (note-se que, aqui, a hoje relegada 
terminologia e astoniana mostra-se plenamente adequada). Dito de outra forma, 
antes que a análise de políticas públicas fosse reconhecida como uma subárea na 
disciplina, a ênfase dos estudos recaía, como em larga medida ainda hoje, diga-
se de passagem, nos processos de formação das políticas públicas, o que parece 
refletir o status privilegiado que os processos decisórios sempre desfrutaram 
junto aos profissionais da área. Em um segundo momento, contudo, a partir da 
década de 1950, passou-se à definição das próprias políticas públicas como 
unidade de análise, o que gradualmente conferiu destaque aos aspectos 
dinâmicos do chamado “policy process” e aos distintos atores, estatais e não 
estatais usualmente envolvidos. Nas duas últimas décadas, porém, os estudos 
acerca da interação entre os atores estatais e privados no processo de produção 
das políticas públicas têm sofrido significativas reformulações. 

Uma grande variedade de pesquisas empíricas e de ensaios de natureza 
teórico-conceitual tem demonstrado a incapacidade dos modelos tradicionais de 
interpretação dos mecanismos de intermediação de interesses, como o 
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pluralismo, o corporativismo, o marxismo, em suas várias derivações, de dar 
conta da diversificação e da complexidade desses processos, muitas vezes 
marcados por interações não hierárquicas e por um baixo grau de formalização 
no intercâmbio de recursos e informações, bem como pela participação de novos 
atores, como, por exemplo, organizações não governamentais de atuação 
transnacional e redes de especialistas. 
 
2 Sistema Único de Saúde (SUS) e Políticas de Saúde 
 

A saúde integrada com a humanidade de forma macro, nessa esteira de 
raciocino, é cediço que o objetivo principal é proteger o bem jurídico de maior 
relevância para o ordenamento jurídico pátrio, o qual constitui direito que exige 
prestação positiva do estado como um direito cujo sujeito não é um indivíduo, 
ou alguns indivíduos, mas todo um grupo. 

Já no âmbito jurídico, as discussões constantes denotam a resistência para 
o reconhecimento do direito à saúde como um bem econômico [...]. Apesar de o 
artigo 196 da Constituição Federal determinar que "a saúde é direito de todos e 
dever do Estado", muitas pessoas acabam tendo que recorrer à Justiça para 
conseguir ter acesso a medicamentos e tratamentos que deveriam ser ofertados 
pelo sistema público de saúde. Nessa lista também estão incluídos aqueles que 
pagam por planos de saúde e, no momento em que mais precisam, acabam 
ficando sem auxílio. No ano passado, de acordo com dados do Fórum pela 
Saúde, o Paraná gastou R$ 35 milhões na aquisição de medicamentos por 
determinação judicial, o que equivale a 64% do total de gastos neste setor.  

A 4ª Região do Tribunal de Justiça Federal, que integra Paraná, Santa 
Catarina e o Rio Grande do Sul é a que concentra o maior volume de processos 
na área da saúde no país. 

Adotado desde 1948 o conceito difundido pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), a assistência à saúde, conforme descrita no texto constitucional 
brasileiro de 1988 está longe de ser uma realidade, simboliza um mero 
compromisso em sua maioria político, um horizonte a ser perseguido. É utópica 
e inatingível a ideia de que uma saúde ótima reflete um Estado equilibrado, onde 
o que predomina é o valor à vida. 

Uma política pública expressa o conjunto das diretrizes e referenciais 
ético-legais adotados pelo Estado para fazer frente a um problema e/ou a uma 
demanda que a sociedade lhe apresenta. Cabe ao Estado definir seu caráter, suas 
responsabilidades, seu plano de ação e programas, a fim de buscar o 
equacionamento dessa demanda. [...] 

Disso se extrai que a saúde, como direito da pessoa, só pode ser alcançada 
em um Estado de Direito, que tem atos alicerçados na ordem jurídica. Por isso 
tem de existir, mesmo que gradativamente, a positivação dos direitos humanos. 
 
3 Enquadramento do tratamento de Estomia Intestinal no SUS 



 

REVISTA PROCESSUS DE ESTUDOS DE GESTÃO, JURÍDICOS E ECONÔMICOS – ANO 7 – 
Edição n.18 –Janeiro-Julho de 2018 – ISSN: 2178-2008  

22 

 
Estomias intestinais são intervenções cirúrgicas realizadas no cólon ou no 

intestino delgado e consistem na exteriorização de um segmento intestinal, 
através da parede abdominal, criando assim uma abertura artificial para a saída 
do conteúdo fecal. 

A pessoa em situação de estomia intestinal é aquela vítima da violência 
por arma branca, de fogo ou perfuração abdominal por objetos perfurantes e 
outras doenças como neoplasia maligna que comprometem o aparelho intestinal, 
na qual poderá ser realizado o procedimento cirúrgico de estomia que pode ser 
temporária ou definitiva. Pessoa estomizada é “aquela que, em decorrência de 
um procedimento cirúrgico, consiste na exteriorização do sistema (digestório, 
respiratório e urinário), possui um estoma que significa uma abertura artificial 
entre os órgãos internos com o meio externo”. (BRASIL, 2009) 

Em estudos realizados por Silva et al. (2010) no estado do Ceará, o 
trauma abdominal destaca-se como uma das causas mais comuns de indicação 
da estomia intestinal. Estatisticamente, as pessoa portadoras de estomia 
intestinal e/ ou urinárias, apesar de não constituir uma clientela expressiva em 
termos de saúde pública, merecem atenção especial dos profissionais da saúde, 
políticas públicas e programas de saúde com intervenções voltadas para a 
reabilitação que atendam tanto o fornecimento de dispositivos específicos para 
ser utilizado, como no atendimento psicossocial, pois esta nova condição, de 
estomizado, influencia na qualidade de vida individual e familiar. (SANTOS, 
2000) 

Estomias intestinais, colestomia e ileostomia, são intervenções cirúrgicas 
realizadas, tanto no cólon (intestino grosso) como no intestino delgado, 
respectivamente, e consistem na exteriorização de um segmento intestinal, 
através da parede abdominal, criando assim uma abertura artificial para a saída 
do conteúdo fecal. (BRASIL, 2009) A palavra estoma vem do grego “stocum” e 
significa abertura ou boca. Considera-se estomia a abertura cirúrgica de um 
órgão ou segmento com vistas à derivação e/ou infusão. É indicada nas situações 
de malformações congênitas e traumática. É adjuvante no tratamento de feridas 
complexas em região perineal e nas reconstruções cirúrgicas plásticas em 
períneo, incontinências anal ou urinária severa e irreversível, e doenças 
neoplásicas. (INCA 2008)  

É um procedimento cirúrgico realizado há quase trezentos anos em 
tratamento ocasionado no colo e reto, sendo sua utilização difundida no 
tratamento de outras patologias cirúrgicas, como a obstrução intestinal por 
neoplasia, as complicações de doença diverticular e a Síndrome de Fournier. 
Esse procedimento, além de ser realizado pelo médico cirurgião especialista, 
também é realizado pelo cirurgião geral em situação de urgência. (MARQUES; 
SILVA, 2006) 

Dependendo da etiologia da doença, pode ser indicada a realização de um 
estoma temporário (trauma abdominal com perfuração intestinal) ou definitivo 
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(quando não existe a possibilidade de restabelecer o trânsito intestinal, 
geralmente na situação de câncer). (GAMELLI, 2002)  

A realização de uma estomia intestinal tem como objetivo a exclusão total 
do trânsito fecal, a fim de evitar a contaminação dos tecidos adjacentes pelo 
extravasamento de fezes e permitir condições locais para a cicatrização completa 
da lesão. Tratando-se de estoma temporária, posteriormente, o trânsito intestinal 
será restabelecido por intermédio da reconstrução intestinal. (CARREIRO et al., 
2000) 

Para Simões et al. (2000), a maioria dos pacientes que são submetidos à 
colestomia intestinal é posteriormente submetida a uma nova intervenção 
cirúrgica para a reconstrução do trânsito intestinal, denominada de decolestomia. 
Embora os estomas intestinais sejam mais frequentes em adultos, também 
podem ocorrer em crianças, geralmente é atribuído a malformações congênitas, 
onde a cirurgia é realizada no período neonatal, o que demanda necessidade 
importante de informações da parte dos profissionais de saúde para a obtenção 
de um adequado conhecimento e cooperação por parte dos pais. (CARVALHO, 
2003)  

Silva e Shimizu (2006) relatam que as pessoas estomizadas, devido à 
alteração da imagem corporal e da autoimagem, apresentam o sentimento de 
medo, solidão e impotência, e por isso costumam evitar locais públicos e o 
convívio social. As autoras consideram que esse sentimento é devido à falta de 
informação para o autocuidado e o estigma, por se julgar diferente, o que leva a 
esse tipo de comportamento social. Em decorrência disso, alguns pacientes 
preferem aposentar-se, passam por desorganização emocional intensa, perdem o 
prazer de viver e vivenciam sentimentos de medo, angústia e solidão. 

Para Santos (1999), as pessoas submetidas a uma estomia intestinal 
vivenciam uma situação de estresse, devido ao enorme impacto emocional, tanto 
pela doença como pelo tratamento, o que acarreta profundas mudanças em seu 
estilo de vida. Esse stress é vivenciado desde o momento do diagnóstico, 
perpassa pelo internamento e vai até a alta hospitalar, quando ele se deparará 
com a falta do aparato existente no ambiente hospitalar. Autores relatam que as 
dificuldades relacionadas à sexualidade são devidas às alterações na imagem 
corporal, pois o procedimento cirúrgico pode causar algumas disfunções 
fisiológicas no homem, como a redução ou perda da libido, diminuição ou 
ausência da capacidade de ereção, alteração da ejaculação e, na mulher, a 
redução ou perda da libido, dores durante o ato sexual, entre outras. Mostram 
ainda que boa parte das dificuldades sexuais também têm origem psicológica, 
devido à vergonha frente ao parceiro, sensação de estar sujo e repugnante. 
(SOUZA et al., 1997; SILVA; TEIXEIRA, 1997) 

Paula et al. (2009) identificam que os fatores que influenciam na 
sexualidade do estomizado, valorizados e trabalhados, por profissionais 
especializados, ajudará a pessoa e o parceiro na adaptação às novas condições, 
na busca de novas estratégias de enfrentamento inclusive para uma vida sexual 
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ativa e prazerosa, auxiliando nos processos de adaptação e reabilitação. Deve 
haver capacitação permanente dos profissionais que compõem a equipe de saúde 
e o conhecimento dos significados atribuídos à sexualidade pelo estomizado e a 
inclusão da sexualidade no leque de orientações na rotina de atendimento da 
equipe que o assiste, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da pessoa 
estomizada. 

A realidade das pessoas portadoras de estoma intestinal exige das 
autoridades a adoção de políticas públicas para o seu atendimento. Nesse 
sentido, o Ministério da Saúde (MS) criou a Portaria nº 400, de 16 de novembro 
de 2009, que estabelece Diretrizes Nacionais e cria Serviços para Atenção à 
Saúde das Pessoas Estomizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde, a serem 
observadas em todas as Unidades Federadas. Esse Serviço é classificado em 
Atenção às Pessoas Estomizadas I e Atenção às Pessoas Estomizadas II, sendo 
que o primeiro deverá realizar ações de orientação para o autocuidado, 
prevenção de complicações nas estomias e fornecimento de equipamentos 
coletores e adjuvantes de proteção e segurança e o segundo deverá realizar ações 
de orientação para o autocuidado, prevenção e tratamento de complicações nas 
estomias, fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes de proteção e 
segurança e capacitação de profissionais. (BRASIL, 2009)  

Anualmente, cerca de 1,4 milhão de pessoas utilizam os serviços no SUS 
conforme a Portaria nº 400, de 16 de novembro de 2009, e outras diretrizes do 
MS, sendo atendidos por equipes formadas por médico, enfermeiro, assistente 
social, psicólogo e nutricionista, para intervenções especializadas, orientações 
para o autocuidado, prevenção de complicações nas estomias, além da 
prescrição e fornecimento das bolsas coletoras e adjuvantes de proteção e 
segurança. (BRASIL 2013)  

Para Fernandes et al. (2010), o Programa de Atenção à Pessoa Estomizada 
não pode ser apenas um centro de concessão de equipamentos e adjuvantes e é 
importante que os pacientes conheçam o papel da equipe multidisciplinar na 
recuperação e reabilitação precoces. Outra política pública que favoreceu a 
pessoa estomizada foi o Decreto nº 5.296/2004, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida e define deficiência física como sendo 
uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma 
de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, estomia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita 
ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções. (BRASIL, 2004)  

Esse Decreto contempla a pessoa portadora de estomia no contexto de 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, assegurando a essas os 
mesmos direitos observados aos portadores de deficiências. Entretanto, 
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diferentemente dos demais, os portadores de estomias intestinais ainda não 
possuem um elemento identificador de sua deficiência capaz de torná-la usuária 
efetiva dos direitos que lhe são assegurados como o uso prioritário de assentos 
de transporte público; estacionamentos; prioridade em filas instituições como 
banco, supermercado, estabelecimentos públicos e/ou privados ou outros locais 
reservados para pessoas com deficiência.  

O Projeto de Lei nº 5384/2005 cria o Símbolo Nacional da Pessoa 
Estomizada. Este Projeto de Lei tramita no Congresso Nacional desde 
07/06/2005 aguardando o parecer na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania da Câmara de Deputados. (ABRASO, 2012)  

É necessário que os organismos associativos dos estomizados pressionem 
os parlamentares para a imediata aprovação do referido Projeto de Lei, a fim de 
que o mecanismo de utilização do símbolo, a exemplo do símbolo dos idosos e 
gestantes, possa ser oficialmente disseminado e as pessoas possam usufruir do 
seu direito por meio da utilização de adesivos e também de sinalizadores como 
carteirinhas que os possam identificar sem causar nenhum constrangimento. 
Ainda no que se refere à acessibilidade e inclusão, é importante a construção de 
banheiros adequados para a pessoa portadora de estomia intestinal, a começar 
pelos estabelecimentos públicos, escolas, universidades e principalmente nos 
hospitais que prestam atendimento à pessoa estomizada. Campanhas de 
divulgação nos meios de comunicação devem ser conduzidas no sentido de 
tornar conhecido o símbolo nacional da pessoa estomizada e esse deve ser 
afixado em lugar de boa visualização e em todos os espaços de sua utilização.  

Entretanto, mesmo com a existência dessas políticas, não é assegurado a 
essas pessoas o pleno gozo dos direitos que lhes são concedidos pela legislação. 
Com o objetivo de contribuir com campanhas de divulgação e luta dos direitos e 
conquistas da pessoa estomizada e de minimizar os sentimentos negativos que 
assolam os portadores de estomas intestinais, Zampieri e Jatobá (1997) destacam 
a importância da criação de núcleos e associações de pessoas portadoras de 
estoma. Esses mesmos autores ressaltam, ainda, a criação da primeira associação 
de pessoas portadoras de estomas na cidade de Fortaleza - Ceará em 1975, com 
o objetivo de oferecer aos portadores de estomas intestinais assistência 
interdisciplinar. No contexto psicossocial procede o fornecimento de 
equipamentos e acessórios necessários à manutenção dos cuidados corporais, 
com vistas à readaptação precoce e ao autocuidado, tornando-se, assim, sujeitos 
independentes e capazes de uma total reintegração social. Esta associação é 
denominada “Clube dos Estomizados do Brasil”.  

Associações de estomizados estão presentes em vários estados do país, 
estão ligadas nacionalmente à Associação Brasileira de Estomizados (ABRASO) 
e internacionalmente à Associação Internacional de Estomizados (IOA) - 
entidade que reúne 64 países, fundada em 1975, para fazer cumprir os direitos 
dos estomizados como os que estão descritos no documento “Declaração dos 
Direitos dos Estomizados” onde apresenta as necessidades especiais dos 
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estomizados e os cuidados que eles requerem. Essas pessoas precisam receber 
informações e cuidados que os capacitem a viver uma vida autônoma e 
independente e participar de todos os processos decisórios. É objetivo declarado 
da Associação Internacional de Estomizados que essa Declaração de Direitos 
seja reconhecida em todos os países do mundo. (ABRASO, 2012)  

Nessas associações também se formam grupos de autoajuda que 
contribuem para valorizar a autoimagem do estomizado, superar os estigmas, 
preconceitos e elevar a autoestima, além de contribuir para o autocuidado.  

Crema e Silva (1997) ressaltam a importância dos núcleos e associações 
de estomizados, pois são representantes junto às instituições públicas do 
governo, dos portadores de estomia, além de auxiliá-los na readaptação precoce 
e ao autocuidado, tornando-os independentes e propiciando sua reintegração 
social. Silva e Shimizu (2006) consideram a associação dos estomizados um 
espaço onde eles podem colocar suas angústias e sentimentos e serem 
compreendidos por seus pares. É o local onde os profissionais de saúde devem 
estimular pessoas estomizadas a frequentarem a fim de trabalhar a melhoria da 
sua qualidade de vida.  

Pereira e Pelá (2006) identificaram em um grupo de estomizados 
definitivos a importância das atividades grupais na busca da aceitação, pois, para 
eles, nos grupos, eles interagem com outras pessoas nas mesmas situações, eles 
veem no grupo um espaço para conversar, fortalecer laços e fazer novas 
amizades. Também, no grupo, aprendem a superar a solidão, compartilham 
alegrias, afetos, amor e tristezas, o que se torna um incentivo a aprender a 
conviver com a nova condição. Para as autoras, o trabalho em grupo é um 
excelente espaço para a atuação do enfermeiro, está em franca expansão e 
promete consolidar-se na prática de enfermagem.  

Martins et al. (2005) desenvolveram um trabalho no Grupo de Apoio à 
Pessoa Estomizada (GAO), em Santa Catarina, onde se realizaram ações de 
saúde fundamentadas na parceria, que se expressaram por meio da troca de 
vivências e saberes entre profissionais, usuários, familiares e profissionais 
compartilhando técnicas, conhecimentos, vivências que é condição sine qua non 
para a melhoria da qualidade de vida. Logo, é necessária a defesa e manutenção 
dos direitos humanos das pessoas estomizadas e a capacitação dos profissionais 
e usuários, para que assimilem a nova realidade da pessoa submetida à cirurgia 
de estomia.  

Estudos realizados por Freitas e Pelá (2000) com Portadores de 
Colestomia Definitiva e seus acompanhantes (parceiros sexuais e familiares), no 
Grupo de Apoio e Reabilitação do Paciente Estomizado (GARPO), durante as 
reuniões na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, na Universidade de São 
Paulo (USP), demonstraram que tanto o sujeito portador de colestomia como seu 
parceiro sexual necessitam de informações a respeito de sua sexualidade e que 
os profissionais da saúde necessitam de preparo específico, no sentido de 
atender aos questionamentos concernentes à sexualidade, sobretudo com 
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referência aos sujeitos portadores de colestomia. Logo perceberam que os 
enfermeiros necessitam de preparo para intervir junto à integridade geral e 
sexual do casal estomizado.  

Dessa forma, os estomizados se organizam para fazer valer os direitos 
conquistados não somente no serviço público, como também na iniciativa 
privada, a exemplo da conquista de equipamentos coletores que a Lei nº 12.738, 
de 30 de novembro de 2012, tornou possível, obrigando o fornecimento de 
bolsas de colestomia, ileestomia e urestomia, de coletor de urina e de sonda 
vesical pelos planos privados de assistência à saúde. Tais conquistas são 
comemoradas no Dia Nacional dos Estomizados, 16 de novembro, data da 
fundação da ABRASO, por intermédio da Lei 11.506 em 19 de julho de 2007 e, 
internacionalmente, 03 de outubro no dia mundial do estomizado data 
comemorada a partir do ano de 1993. (BRASIL, 2007, 2012; ABRASO, 2012)  

No Estado do Ceará, por meio da Secretaria Estadual da Saúde e em 
Fortaleza mediante a Prefeitura Municipal, com base no Programa de Atenção 
ao Paciente Estomizado, 1.200 e 900 estomizados estão cadastrados 
respectivamente. A entrega de bolsas coletoras é feita na capital e em 
municípios do interior do Estado. As pessoas estomizadas utilizam entre dez e 
quinze bolsas coletoras por mês o que totaliza entre 21.000 e 31.500 bolsas 
distribuídas em um mês no estado do Ceará. (CEARÁ, 2013) e (FORTALEZA, 
2013)  

São direitos dos estomizados: 1. Receber aconselhamento pré-operatório 
para assegurar que ele tenha pleno conhecimento dos benefícios da cirurgia e 
dos fatos essenciais sobre viver com um estoma; 2. Ter um estoma bem feito e 
bem localizado, com consideração integral e adequada ao conforto do paciente; 
3. Receber apoio médico e profissional experiente e cuidados de enfermagem 
especializada em estomas nos períodos pré e pós-operatório, tanto no hospital 
como na sua comunidade; 4. Receber apoio e informação para o benefício da 
família, cuidadores e amigos, a fim de aumentar o entendimento sobre as 
condições e adaptações que são necessárias para se alcançar um padrão de vida 
satisfatório com um estoma; 5. Receber informações completas e imparciais 
sobre todos os fornecimentos e produtos relevantes disponíveis em seu país; 6. 
Ter acesso irrestrito à variedade de produtos acessíveis para estomia; 7. Receber 
informações sobre sua Associação Nacional de Estomizados e os serviços e 
apoio que podem ser oferecidos; 8. Estar protegido de toda e qualquer forma de 
discriminação; 9. Estar seguro de que toda informação pessoal relacionada à sua 
cirurgia de estomia será tratada com discrição e confidencialidade para manter 
sua privacidade e que nenhuma informação sobre sua condição clínica será 
divulgada por qualquer pessoa que a possua, para entidades envolvidas com a 
fabricação, comércio ou distribuição de materiais relacionados à estomia; nem 
poderá ser divulgada para qualquer pessoa que se beneficiará, direta ou 
indiretamente, por causa de sua relação com o mercado de produtos de estomia, 
sem o consentimento expresso do estomizado. 
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ORFANDADE PÚBLICA NO BRASIL: 
O ABANDONO DE CRIANÇAS E  

ADOLESCENTES E A  
RESPONSABILIDADE DO 

 ESTADO 
 

Samuel Costa1 

______________________________________________________________________ 

O termo “menor abandonado” faz referência às crianças ou adoles-
centes que não têm pais ou responsáveis para suprir suas necessidades bási-
cas como moradia, educação, afeto, segurança etc. Crianças e adolescentes 
abandonados por seus pais não são um problema exclusivo do Brasil. De 
acordo com relatório em direitos humanos apresentado recentemente na 
ONU, atualmente há milhões de crianças em situação de abandono no 
mundo. Representantes da ONU anunciaram recentemente: “Abandonadas, 
descartadas, rejeitadas e jogadas fora: mais de 150 milhões de crianças em 
situação de rua em todo o mundo sofrem grandes privações e violações de 
direitos, com pouca ou nenhuma consideração dada ao seu maior interes-
se”2. O problema existe em diversas partes  do planeta e revela que a ques-
tão deve ser tratada com cuidado e de modo amplo, pois o empobrecimento 
mundializado e as desigualdades sociais tendem a aumentar, se não houver 
um redirecionamento da economia, bem como das políticas públicas go-
vernamentais, principalmente nos países pobres ou em desenvolvimento3. 
 
Problema antigo no Brasil 
 

É antigo o problema de abandono de crianças no Brasil, tanto quanto 
sua história. Já no período colônia é possível perceber um grande número 
de crianças abandonadas nas ruas das maiores cidades como Rio de Janei-
                                                           
1 Samuel Costa é pós-doutor em Sociologia e professor de Sociologia Geral e Jurídica da Faculdade Pro-
cessus, em Brasília-DF. 
2 ONU BR, Nações Unidas no Brasil, 2015. 
3 DAVIS, Mike. Planeta Favela, 2006. 
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ro, Salvador e Recife. Eram crianças nascidas de mães solteiras negras, ín-
dias ou mestiças, oriundas de classe social pobre. Desde o século XVIII, é 
possível observar o abandono de crianças no Brasil, uma vez que muitas 
mães e famílias, sem condições de criar seus filhos, largava-os nas ruas, 
deixando claro que a pobreza extrema é um fator crônico na historia do 
Brasil, desde sua origem. “No século XVIII, houve um crescimento da po-
pulação livre e pobre e junto com ele o abandono de crianças, ao desampa-
ro pelas ruas e lugares imundos, segundo os Anais do Rio de Janeiro de 
1840.” (DEL PRIORE, 1989. p. 48). 

Essas crianças abandonadas já no período colonial às vezes eram 
adotadas por alguma família, assumindo a identidade de “filho de criação”. 
O principal fator que levava uma mãe a abandonar o filho no período colo-
nial era a gravidez ainda solteira. Numa época em que as sanções religiosas 
eram bastante rígidas e os costumes implacáveis com os que se desviavam 
do status quo, tornou-se um triste fato a presença de crianças abandonas 
por mães solteiras e pobres, após já terem sido abandonadas também pelos 
pais. Mães solteiras eram penalizadas sob um processo de discriminação e 
preconceito na sociedade brasileira do século XVIII, que não admitia que 
solteiras engravidassem, tivessem seus filhos e os criassem. 

 
As práticas de abandono de crianças circunscreviam-se ao espaço 
urbano das vilas. Na zona rural, onde residia a maioria da popu-
lação, é de se supor que o abandono também existisse, mas não 
dispondo de informações sistemáticas sobre suas formas, pode-
mos apenas inferir a ocorrência de migração do abandono rural 
para as vilas e cidades, a exemplo do que ocorreu na Europa.4 

 
Nesse período, o abandono de menores nas ruas se fazia por causa da 

“vergonha social” a que eram submetidas as mães solteiras, diante da au-
sência do genitor. Tanto o governo português quanto o governo brasileiro 
acabavam incentivando o concubinato e, consequentemente, o crescimento 
do número de filhos ilegítimos, sendo que muitos desses eram abandonados 
nas ruas ou nas rodas5 para serem adotados por alguma família que se inte-
ressasse. 

 
Os homens “não gostavam de casar para toda a vida”, mas de 
unir-se ou de amasiar-se; as leis portuguesas e brasileiras, facili-

                                                           
4 TRINDADE, Judite Maria Barboza, 1999. 
5 “Roda” era o nome pelo qual eram chamadas as “Misericórdias”, também conhecidas por “Santas Ca-
sas”. Ali, as crianças indesejadas eram entregues para serem cuidadas por religiosos. Destinavam-se a 
preservar o anonimato da caridade cristã na Idade Média e passou a ser utilizada para acolher recém-
nascidos abandonados, em muitos casos ilegítimos. Para entender melhor o processo de adoção por meio 
da roda no Brasil leia OLIVEIRA, H. L. P. Os filhos da falha: assistência aos expostos e remodelação das 
condutas em Desterro (1828-1887). São Paulo, PUC-SP, 1990. 
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tando o perfilhamento dos filhos ilegítimos, só faziam favorecer 
essa tendência para o concubinato e para as ligações efêmeras.6 

 
 
 

Urbanidade e abandono de crianças 
 

O problema do abandono de crianças no Brasil se intensifica, a partir 
da revolução industrial. Conquanto, a revolução industrial tenha se origina-
do na Inglaterra, entre 1780 e 1860, seus efeitos chegaram ao Brasil logo 
no início do século XX. A partir de então, as fábricas começaram a se ins-
talar nas grandes cidades e milhares de famílias brasileiras, em busca de 
melhores condições de vida, deixaram o campo e se mudaram para o meio 
urbano provocando um intenso êxodo rural. Com o aumento do volume 
populacional, não tendo infraestrutura adequada, as cidades transformaram-
se em centros de problemas sociais, entre os quais, o alto número de alcoo-
lismo, surtos epidêmicos de tifo, tubérculo e cólera, além da violência, que 
passou a fazer parte da rotina urbana, ao lado do crescente número de pros-
tituição no entorno das fábricas. Jungido a esses fatores vieram outros, co-
mo o desemprego em massa, uma vez que as máquinas custavam bem me-
nos que um trabalhador comum e produziam excessivamente mais. Um 
grande número de famílias, agora morando nas cidades impulsionadas pela 
indústria, perdeu a renda advinda do emprego, colocando-as nos estratos 
sociais mais baixos da sociedade brasileira de sua época.  

Nesta nova configuração de produção de trabalho industrial, aqueles 
que conseguiram se manter empregados passaram a trabalhar mais e a re-
ceber salários menores, por jornadas de até doze horas de trabalho diário. 
Pais e mães tiveram que deixar os filhos à mercê do cuidado de familiares 
ou ao cuidado de irmãos mais velhos. Outros tantos, não tendo quem os 
assistisse ficavam sós em casa durante a jornada de trabalho dos pais, ou-
tros passaram a ocupar as ruas.  

 
No Brasil dos séculos XVIII e XIX o abandono e exposição dos 
recém-nascidos foi frequente nas principais cidades e vilas, le-
vando à instalação das rodas. A trajetória e especificidade dessa 
instituição foi objeto de vários estudos, com destaques para os 
clássicos de Russel-Wood e Mesgravis, respectivamente, sobre a 
Bahia e São Paulo. Esses autores encontram as rodas sendo man-
tidas pelas Misericórdias, também chamadas Santas Casas, e 
constatam as precariedades da instituição. Assim, a roda, instru-
mento destinado a preservar o anonimato da caridade cristã na 

                                                           
6 FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala, p. 390. 
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Idade Média, passou a ser utilizada para acolher recém-nascidos 
abandonados, em muitos casos ilegítimos, "frutos do pecado".7 

 
Portanto, tratar de crianças abandonadas no Brasil é tratar de um fe-

nômeno arraigado na cultura do país desde seus primórdios e, infelizmente, 
tratada como coisa comum. O número de crianças abandonadas cresce à 
medida que também crescem as cidades, bem como o empobrecimento po-
pulacional. Não há registro de crianças abandonadas no meio rural. 

Há alguns fatores que devem ser considerados ao se estudar o fenô-
meno do menor abandonado no Brasil. São questões pontuais associadas à 
urbanidade, que indicam os nexos causais da orfandade infantil no país. 
São fatores que têm contribuído para o aumento do número de crianças 
abandonadas no Brasil, restando-lhes como única opção as ruas, em busca 
de recursos para a sobrevivência diária. 

 
Pobreza extrema  
 

A pobreza, bem como a pobreza extrema, tem contribuído para este 
fenômeno. Os números indicativos da pobreza no país não são pequenos. 
Não obstante, os esforços dos governos nos últimos anos, é possível detec-
tar bolsões de pobreza em varias regiões do Brasil, principalmente nas 
grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Reci-
fe. A miséria, pobreza estrema, tem assumido índices alarmantes.  

Alguns índices têm tentado delinear a face da pobreza no mundo e no 
Brasil. De acordo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desen-
volvimento (Bird), ligado ao Banco Mundial, são considerados extremos 
pobres as pessoas que vivem com U$ 1,25 por dia. Estes estão abaixo da 
linha da pobreza, ocupando o estrato social da “extrema” pobreza. Já o Mi-
nistério do Desenvolvimento Social tem definido que os que vivem na zona 
da pobreza são os que têm renda mensal familiar de apenas R$ 140,00.  

Não são poucos os brasileiros vivendo em extrema pobreza. Cálculos 
do Ministério do Desenvolvimento Social estimam em 16 milhões de pes-
soas abaixo da linha da pobreza, o que revela a grande desigualdade social 
no país. De acordo com o índice de Gini, escala que define a distribuição 
de renda e desigualdade social, o Brasil alcançou o índice de 0,515 em 
2016, numa escala de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de zero, menor 
a desigualdade social. Isso significa que o Brasil está entre os países com 
maior desigualdade social, como Suazilândia, país africano, e abaixo de 
países da América Latina, como Chile e México. O índice de Gini do Brasil 
revela a gravidade do problema no país. 

                                                           
7 TRINDADE, Judite Maria Barboza, p. 5. 
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De acordo com relatório do Banco Mundial, divulgado em fevereiro 
de 2017, o número de brasileiros vivendo na pobreza deverá aumentar entre 
2,5 milhões e 3,6 milhões até o fim de 2017. Esse considerável aumento do núme-
ro de pessoas vivendo em pobreza se dará em maior escala nas esferas urbanas, 
nas periferias das cidades. De acordo com o Banco Mundial também haverá um 
aumento dos que ficarão abaixo da linha da pobreza e comporão o quadro dos 
sobreviventes em extrema pobreza.  

 
Por meio de simulações, o Banco Mundial analisou a taxa de pobreza 
extrema no país, calculada em 3,4% em 2015, levando em conta o in-
cremento ou não no Bolsa Família. No cenário menos pessimista, o 
número de pessoas extremamente pobres crescerá 1,7 milhão – de 6,8 
milhões em 2015 para 8,5 milhões em 2017, elevando a proporção de 
pessoas extremamente pobres de 3,4% em 2015 para 4,2% neste ano. 
O número de pessoas moderadamente pobres aumentará em 2,5 mi-
lhões, de 17,3 milhões em 2015 para 19,8 milhões em 2017. No se-
gundo cenário – mais pessimista –, a taxa de pobreza extrema continua 
crescendo, alcançando 4,6% em 2017, representando um crescimento 
de 2,6 milhões no número de pessoas extremamente pobres entre 2015 
e 2017, passando de 6,8 milhões em 2015 para 9,4 milhões em 2017. 
O número de pessoas moderadamente pobres aumentará em 3,6 mi-
lhões entre 2015 e 2017.8 

 
Os dados são preocupantes, considerando que, de acordo com o rela-

tório do Bird, parcela dos que ficarão abaixo da linha da pobreza prova-
velmente será composta de adultos, moradores de áreas urbanas, principal-
mente do Sudeste, qualificados e que antes trabalhavam no setor de servi-
ços. Isso significa que muitas crianças ocuparão as ruas do país para ajudar 
os pais em seu trabalho informal, em busca de sobrevivência diária, ven-
dendo produtos de baixo valor econômico. É preciso considerar que muitas 
crianças ficarão abandonadas à própria sorte. Nesse caso específico de po-
breza ou pobreza extrema, o programa Bolsa-Família é uma política públi-
ca que coopera para que as crianças não tenham de ir para as ruas, em bus-
ca de alimentação. 

Uma efetiva falta de políticas públicas que viabilizem, por exemplo, 
uma melhor qualificação profissional dos brasileiros nos extratos sociais 
mais simples, tem dificultado a solução do problema do abandono de crian-
ças. Aqueles que ocupam os estratos sociais mais baixos continuam não 
tendo acesso a uma sólida qualificação profissional. Também não têm as-
sistência médica, planejamento familiar; falta-lhes educação e a possibili-
                                                           
8Jornal O Globo. Caderno Economia. “Brasil terá até 3,6 milhões de 'novos pobres' em 2017, diz Bird”. Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-tera-ate-36-milhoes-de-novos-pobres-em-2017-diz-
bird.ghtml Acesso em 12/09/2-17. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-tera-ate-36-milhoes-de-novos-pobres-em-2017-diz-bird.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-tera-ate-36-milhoes-de-novos-pobres-em-2017-diz-bird.ghtml
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dade de ter ao menos uma refeição diária pra si e seus filhos. O Brasil ainda 
é um país de muitos projetos e pouca efetividade na concretização de ações 
que de fato resolvam ou, pelo menos, dirimam seus problemas sociais. Da-
dos do Pnad/IBGE, publicado em 2016, ainda há no Brasil 8% de analfabe-
tos, apesar dos inúmeros esforços federais.9  

O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), por exemplo, 
substituiu o método de alfabetização de adultos elaborado por Paulo Freire, 
mas não resolveu o problema, apesar de ter trazido alguns resultados posi-
tivos no país. O MOBRAL foi instituído pelo decreto nº 62.455, de 22 de 
Março de 1968,10 conforme autorizado pela Lei n° 5.379, de 15 de dezem-
bro de 1967.11 Nesse momento mais recente da história da alfabetização 
brasileira, isto é, nos últimos cinquenta anos, houve alguns avanços no que 
diz respeito a políticas públicas sociais, mas a população empobrecida do 
país ainda continua sem recursos básicos que a retire efetivamente dos es-
tratos sociais da pobreza. A despeito dos programas de inclusão social dos 
governos federais, uma parcela significativa do Brasil (8%) ainda sequer 
saber escrever o próprio nome.  

A não qualificação do trabalhador brasileiro, e essa qualificação pas-
sa essencialmente pela sua alfabetização, certamente é um dos fatores a se 
considerar, ao tratar do abandono de crianças, pois progenitores sem quali-
ficação, sem condições de empregabilidade e jogados na miséria absoluta 
não têm opção, senão entregar os filhos a quem se dispuser a cuidar deles 
ou abandona-los nas ruas das cidades. Em números absolutos, “o Brasil 
ainda tem 12,9 milhões de analfabetos, de acordo com a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada (...) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE)”.12 Progenitores em miséria e sem uma 
mínima condição de cuidar de seus filhos, associado à falta de planejamen-
to familiar e sem condições de educação e segurança lançam os filhos à 
própria sorte, restando-lhes a rua como opção de sobrevivência.  

 
Dependência química 
 

Jungido ao problema da pobreza extrema, advindo da desqualifica-
ção profissional, é possível encontrar nos estratos sociais mais pobres tam-
bém a questão da dependência química. Obviamente, esse não é um pro-
blema específico dos estratos mais baixos da população. Em quaisquer 
                                                           
9 IBGE. https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40. 
Acesso em: 30/09/17. 
10 Decreto nº 62.455, de 22 de Março de 1968. Institui a fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização 
(MOBRAL). 
11  Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de1967. Provê sobre a alfabetização funcional e a educação continua-
da a adolescentes e adultos. 
12 SALES, Robson; SARAIVA, Alessandra. O Brasil tem 12,9 milhões de analfabetos. Valor Econômico. 
Disponível em: http://www.valor.com.br/brasil/4787959/brasil-tem-129-milhoes-de-analfabetos-aponta-
pnad Acesso em: 19/09/2017. 

https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/pesquisa_resultados.php?id_pesquisa=40
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-62455-22-marco-1968-403852-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5379.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5379.htm
http://www.valor.com.br/brasil/4787959/brasil-tem-129-milhoes-de-analfabetos-aponta-pnad
http://www.valor.com.br/brasil/4787959/brasil-tem-129-milhoes-de-analfabetos-aponta-pnad
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classes sociais, o fenômeno da drogadição pode ser observado, contudo, é 
nas classes sociais inferiores que a droga produz suas maiores vitimas, pois, 
não tendo recursos econômicos sequer para a própria alimentação, resta-
lhes inclinarem-se socialmente em absoluta prostração, sem qualquer ex-
pectativa de mudança no histórico de sua existência. 

Atualmente, 80% dos encaminhamentos de menores aos abrigos do 
Estado são feitos tendo como origem, a dependência química dos pais13, o 
que significa que a droga tornou-se outro fator preponderante ao tratar da 
questão do abandono de crianças no Brasil. A grande maioria das 46 mil 
crianças e adolescentes vivendo em abrigos no Brasil está ali por causa da 
dependência química dos pais. Em 2012 e 2013, a cada dia 38 meninas e 
meninos de até 15 anos de idade foram vítimas de abandono ou negligên-
cia, segundo dados do Mapa da Violência 2014.14 
 A dependência química dos pais tem levado muitas crianças a terem 
como opção apenas os abrigos fornecidos pelo Estado. Contudo, a despeito 
dos esforços do Estado, é grande a defasagem entre os números de crianças 
necessitadas e as casas de abrigos. Em 2014, quando foi realizado o ultimo 
levantamento, apenas 20% dos municípios brasileiros tinham abrigos ca-
dastrados pelas autoridades, de acordo com o Censo 2012 do Sistema Úni-
co de Assistência Social.15  

Os dependentes químicos, principalmente os de crack, tornam-se vio-
lentos ou se transformam em seres inertes, sem qualquer empatia, podendo 
ser encontrados vagando pelos espaços urbanos, de modo que quando os 
pais se tornam dependentes, poucos são os familiares que se dispõem a fi-
car com seus filhos, pois em geral todos não têm recursos, restando aos fi-
lhos de dependentes químicos em pobreza, abrigarem-se sob a proteção do 
Estado.  

 
Como a dependência química, principalmente do crack, tem se tor-

nado um problema em escala nacional, também em escala nacional tem 
ocorrido com o abandono dos filhos de pais pobres dominados pela droga-
dição. Assim, o número de crianças e adolescentes abandonados por causa 
da droga tem crescido de forma exponencial. 
 
Conclusão 
 

É preciso tratar com responsabilidade o fenômeno do abandono de 
crianças no Brasil. Diminuir o problema é importante, mas é essencial sa-
na-lo por completo. Para tanto, o Estado precisa investir recursos em áreas 

                                                           
13 O Globo, 24/02/2014. 
14 O Globo, 24/02/2014. 
15 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Para mais informações acesse o site do Sistema 
Único de Assistência Social: http://www.mds.gov.br/suas 
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nevrálgicas por meio de políticas públicas que efetivamente resolvam o fe-
nômeno do abandono de crianças no país. A educação formal da população 
mais pobre é uma das ações esperadas pelo Estado, no combate à pobreza.  

A qualificação profissional é essencial àqueles que estão abaixo da 
linha de pobreza. Por meio da qualificação profissional, o indivíduo em ex-
trema pobreza adquire conhecimentos e saberes próprios de determinada 
área de trabalho, que o torna competitivo no mercado de trabalho e lhe dá a 
possibilidade de mobilidade social vertical. Qualificação profissional re-
quer investimentos conjuntos dos governos federal, estadual e municipal 
em novas escolas, contratação de professores e produção de material didá-
tico para a rede pública. Adultos qualificados são competitivos no mercado 
de trabalho, conseguem mais oportunidades de emprego, mais rendimentos 
e, portanto, mais condições de manter a família agregada e menores chan-
ces de crianças abandonadas. 

Investimento em qualificação profissional requer, contudo, esforços 
governamentais na ampliação das oportunidades de emprego. Nada adianta 
ao indivíduo estar qualificado e não ter vagas suficientes no mercado de 
trabalho. Para tanto, o Estado precisa associar a qualificação profissional à 
oferta de emprego. Somente assim os indivíduos oriundos dos estratos so-
ciais mais pobres terão oportunidades de se inserirem no mercado de traba-
lho e experimentarem uma real inclusão social. Cabe ao estado fomentar o 
crescimento econômico, estimulando as indústrias a se instalarem em regi-
ões carentes, o que pode ser feito por meio de incentivos fiscais. Indústrias 
estrategicamente instaladas em regiões carentes, onde a população recebeu 
qualificação profissional, certamente contribuirá para a mudança do cenário 
social, diminuindo as taxas da pobreza e indiretamente proporcionando a 
manutenção das crianças no núcleo familiar. Uma efetiva ação do Estado 
na qualificação profissional dos estratos mais pobres da população, associ-
ada à oferta de emprego por meio da instalação de empresas em regiões 
carentes do país daria aos mais carentes a possibilidade de não dependerem 
de programas de transferência de renda do governo federal, como bolsa-
família, por exemplo. Uma ação assim mudaria o quadro de cidades como 
Junco do Maranhão-MA, onde até 2015, nove em cada dez habitantes, de-
pendiam do programa bolsa-família para sobrevivência. 

Associada à qualificação formal ainda é preciso tratar do planeja-
mento familiar. Pessoas sem qualificação educacional têm pouca instrução 
quanto à administração doméstica. A falta de planejamento familiar faz 
com que famílias em situação de pobreza tenham filhos além de suas pos-
sibilidades de cuidado digno. Cabe ao Estado proporcionar a essas famílias, 
condições de planejamento, seja com cartilhas, para os que sabem ler, ou 
por meio de palestras e orientações pessoais, a partir dos agentes de saúde 
espalhados pelo país.  
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Um Estado só é grande quando sua população é tratada com dignida-
de. Considerar as crianças em situação de risco, hoje abandonadas à própria 
sorte nas ruas do país, dando-lhes condições de mudança de status por meio 
de efetivas políticas de inclusão social é fator preponderante para o enri-
quecimento de uma nação. Maior qualificação profissional dos adultos, as-
sistência do Estado em áreas basilares como a saúde pública, seja no com-
bate à drogadição ou no planejamento familiar, além de incremento na 
oferta de emprego, são apenas alguns recursos que efetivamente propicia-
rão a diminuição de crianças abandonadas no país.  
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A RELEVÂNCIA DA VONTADE DA VÍTIMA 
NOS PROCEDIMENTOS QUE ENVOLVEM 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 
MULHER 

 
Ana Claudia Loiola de Morais Mendes* 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar a relevância da 
vontade da mulher nos procedimentos referentes a violência doméstica, com 
repercussão sobre o direito fundamental de proteção à vítima, sob a 
perspectiva positiva do garantismo penal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: relevância, vontade, vítima, violência, doméstica, 
garantismo, penal. 

ABSTRACT: The objective of this article is to analyze the relevance of 
women’s will in procedures related to domestic violence, with repercussion 
on the fundamental right to protect the victim, under the positive perspective 
of criminal guarantism. 

KEYWORDS: relevance, will, victim, violence, domestic, guarantism, 
criminal. 
 

Introdução 

A proteção da mulher contra situações de violência é resultado de 
ações iniciadas a partir dos movimentos feministas, primeiramente na luta 
pela minimização do sistema penal e descriminalização das ofensas contra a 
moral sexual, como adultério, sedução, casa de prostituição, entre outras, até, 
durante o processo de liberação sexual que marcou as décadas de 70 e 80 do 
século passado, a criação de instituições de apoio a mulheres maltratadas.  

A partir daí, verificou-se a enorme demanda resultante da vitimação 
feminina nos lares, resultado de uma realidade oculta de dominação familiar, 
exercida seja pelo pai, marido, padrasto ou outra figura de autoridade. Tal 
situação levou à publicização-penalização do que antes se resumia à esfera 
particular, individual de cada uma das mulheres envolvidas. Determinados 
problemas, que antes se resumiam à esfera privada, particular, como a 
violência sexual no contexto do lar, por exemplo, converteram-se em 
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problemas públicos, na medida em que o direito penal foi sendo chamado à 
resolução dos conflitos daí surgidos. 

No contexto da realidade brasileira, com a edição da lei 11.340/2006, 
a mulher assume papel de especial relevância na defesa do direito à proteção 
integral de sua incolumidade. Toma-se a proteção de sua incolumidade, 
física e psíquica, como eixo central de todo um sistema desenvolvido no 
sentido de coibir a violência doméstica no contexto familiar. A partir da 
situação de violência experimentada, a vítima é posta a prova, dirigindo-se 
inicialmente à autoridade policial e rememorando a situação angustiante à 
qual fora submetida, muitas vezes de forma repetida durante o convívio 
familiar. Este apenas o início do caminho que terá que empreender até a 
solução final do que seria a resposta estatal consubstanciada em um 
provimento dirigido à penalização do agressor.  

O Estado, na pessoa dos agentes aos quais incumbe a tarefa de 
aplicação e concretização dos comandos normativos, não se ocupa das 
questões circundantes ao procedimento formal instaurado, ou com as 
consequências no contexto familiar afetado pela denúncia da violência. 
Desta forma, a vítima assume, por sua conta e risco, as consequências de 
suas decisões próprias, no sentido de denunciar seu algoz, traçando caminho 
solitário dentro do processo. 

O presente artigo pretende abordar a questão da relevância da vontade 
da vítima nos procedimentos instaurados para apuração dos delitos de 
violência doméstica, mais especificamente o delito de lesão corporal, 
fazendo uma análise sobre a (des) importância de se conferir relevância à 
manifestação de vontade da vítima com relação ao prosseguimento da ação 
penal, e em que medida a exigência desta favorece o processo de 
revitimização no decorrer do procedimento apuratório desses delitos. 
 
1. Por uma Concepção de Sistema Punitivo Sob uma Perspectiva 
Garantista. Dimensão Positiva do Direito Fundamental à Integridade da 
Mulher 
 

O processo de construção de uma sociedade democrática requer não 
apenas a expansão de direitos e garantias, mas também uma expansão do 
estado de direito a um maior número de situações da vida e esferas de poder. 
A previsão de direitos fundamentais em uma carta de princípios tem como 
objetivo maior assegurar a liberdade do indivíduo, independente da 
concepção que se tenha do termo em questão.  

Tomando como ponto de partida o Direito Penal como última razão de 
ser do direito no espaço de atuação estatal, ou seja, considerando-se o caráter 
instrumental do Direito Penal somente na proteção dos bens e valores 
considerados mais caros à coletividade, importa afirmar que, em um Estado 
democrático de direito, há sempre que prevalecer o ideal de proteção a 
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direitos fundamentais do indivíduo, dentro de um contexto em que prevaleça 
o ideal de justiça.  

Sob a perspectiva filosófico-política, de justificação externa, impõe-
se definir direitos fundamentais como aqueles “cuja garantia é necessária 
para satisfazer o valor das pessoas e realizar-lhes a igualdade”1, mostrando-
se de tal forma a força dessa relação biunívoca entre igualdade e direitos 
fundamentais, que  “não apenas a igualdade é tal enquanto for constitutiva 
dos direitos fundamentais, mas ainda, os direitos fundamentais são tais 
enquanto forem constitutivos de igualdade”.  

E, no contraponto entre Estado de Direito (que inclui a disciplina legal 
e o monopólio da força), tendente a minimizar a violência nas relações 
interpessoais e a democracia (técnica de convivência que pretende solucionar 
não violentamente os conflitos), não deve haver mais violência legal do que 
a estritamente necessária para controlar as outras formas de violência2. 

Os direitos fundamentais, vistos assim como ligados a igualdade e 
valores da pessoa, podem ser divididos entre direitos de liberdade (ou 
“direitos de”) e direitos sociais ( ou “direitos a”), os primeiros 
correspondendo às vedações legais e prestações negativas 
(consubstanciando, pois, liberdades negativas), e os segundos 
correspondentes  a prestações positivas (ou liberdades positivas, comandos 
dirigidos ao Estado para concretização dos direitos fundamentais). Nesta 
perspectiva, os direitos fundamentais correspondem a valores e carências 
vitais da pessoa histórica e culturalmente determinados, e é da sua qualidade, 
quantidade e grau de garantia que pode definir-se uma democracia3. 

Em uma perspectiva garantista, portanto, o Estado punitivo intervirá 
somente nos casos em que a tutela penal for estritamente necessária, agindo 
nos limites estritos para garantia do direito do ofendido e no objetivo de 
minimização da reação violenta ao delito. Tutela, assim, não apenas a pessoa 
do ofendido, mas o delinquente contra reações informais, públicas ou 
privadas. 

Nesta tarefa de imprimir à jurisdição penal uma perspectiva de cunho 
garantista, e dentro da concepção de tutela das liberdades positivas já 
delineadas anteriormente, não pode o Estado perder de vista os dois 
princípios que devem nortear sua atividade: o princípio da legalidade (pois 
as prestações que satisfazem direitos sociais são sempre impostas como 
obrigações aos poderes públicos) e a submissão à jurisdição (porque para que 
as lesões a direitos fundamentais sejam sancionadas e removidas à necessário 
que tais direitos sejam discutíveis em juízo em relação aos sujeitos 
responsáveis). 

                                                           
1 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal, p. 727. 
2 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo. Madrid: Editorial Trotta, 2008. 
3 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal, p. 733. 
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Destarte, a perspectiva garantista impõe que se reconheça a condição 
de sujeito privilegiado na condição de mais débil na relação não somente ao 
indivíduo infrator face ao Estado acusador, mas também para a pessoa que 
sofreu a violência. Sob a perspectiva feminista, é necessário partir-se do 
pressuposto que as atenções devam voltar-se, no caso de violência 
doméstica, aos interesses da vítima. 

A partir dessas duas premissas pode-se chegar a um ponto de 
equilíbrio, dentro do processo, no qual sejam assegurados tanto ao autor do 
delito as proteções inerentes a sua condição de mais fraco na relação 
processual (em face da imperiosidade da ação estatal contra si), quanto 
aquelas tendentes a satisfação da garantia de proteção à vítima da violência. 
Ou seja, sob ambas as perspectivas, existe o esforço de proteção à parte mais 
frágil, ponto central da teoria garantista. 

Com base nestas considerações, e no intuito de contextualizar o 
assunto a ser tratado, cumpre delimitar o que seja violência doméstica. Por 
esta devem entender-se todas as condutas ofensivas realizadas nas relações 
de afetividade ou conjugalidade hierarquizadas entre os sexos, cujo objetivo 
é a submissão ou subjugação, impedindo ao outro o livre exercício da 
cidadania4. A violência doméstica contra as mulheres é, pois uma forma de 
expressão da violência de gênero. 

No caso específico da violência dentro do contexto familiar – 
violência doméstica – muito se questiona acerca do papel do juiz de 
garantias, como instrumento da vontade do Estado, exercendo papel coibidor 
de violações de direitos daquele a quem se imputa a prática de delito. Esta a 
primeira perspectiva que vem à mente, quando se fala em garantismo penal 
dentro do contexto da violência doméstica. Por outro lado, a perspectiva 
garantista impõe o dever de proteção à parte também fraca na relação – desta 
feita a relação material, subjetiva, afetiva – ou seja, a mulher. 

Como corolário do reconhecimento da dignidade da pessoa humana, 
impõe-se ao Estado não somente o dever maior do que o meramente abster-
se de afetar, de modo desproporcional e desarrazoado a esfera patrimonial 
das pessoas sob sua autoridade, mas também ações positivas, no sentido de 
efetivamente assegurar o cumprimento da carta de princípios referida. Dentre 
estas ações está o dever de proteção que outorga ao indivíduo o direito de 
exigir do Estado que este o proteja5. 

Sendo assim, conclui-se que uma perspectiva garantista na análise de 
casos que envolvam violência doméstica contra a mulher, a partir da edição 
da lei de regência, irá exigir do magistrado também um olhar voltado para 
preservação do direito fundamental à proteção da mulher, ou seja, de garantia 

                                                           
4 CAMPOS, Carmen Hein de. CARVALHO, Salo. “Violência doméstica e Juizados Especiais Criminais: análise a 
partir do feminismo e do garantismo”. Revista de Estudos Feministas, Florianópolis. Maio-agosto/2006. 
5MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia Feminista: novos paradigmas, p. 201. 
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(dentro do programa normativo de observância aos princípios do 
contraditório e ampla defesa) do direito maior de proteção à sua integridade. 
 

2. A Mulher como Protagonista nos Processos que Envolvam Situação 
de Violência Doméstica. Perspectiva Jurídica do Ordenamento Vigente 
 
2.1. Perspectiva Constitucional 
 

Com relação à proteção da estrutura familiar, a Constituição Federal 
dispõe, no artigo 226, § 8º que o “Estado assegurará a assistência à família 
na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir 
a violência no âmbito de suas relações”. De maneira inovadora, a 
Constituição previu a tutela da pessoa no âmbito da família, através da 
criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.  

Neste contexto, a violência doméstica representa o maior obstáculo ao 
modelo de família, ao concretizar uma situação de inferioridade da mulher. 
Sendo a igualdade de gênero pressuposto da democratização de qualquer 
instituição, a diminuição da desigualdade fática da mulher nas mais diversas 
situações, inclusive nas relações familiares, mostra-se imprescindível à 
concretização do ideal previsto pelo constituinte originário6, ou seja, 
assegurar à pessoa o pleno desenvolvimento dentro do contexto familiar. 

O comando constitucional, portanto, evidencia o intuito de promoção, 
no âmbito privado, ou seja, no âmbito das relações domésticas, o ideal de 
igualdade substancial, diante do quadro fático de desigualdade existente. A 
violência contra a mulher deixa de ser um assunto particular, íntimo, 
familiar, passando a ser um assunto de interesse público, uma vez que atinge 
o interesse coletivo na promoção de uma sociedade mais justa e menos 
violenta.  

Não somente o corolário da igualdade vem inserto quando se pensa 
em coibição da violência doméstica e criação de meios para proteção da 
vítima neste contexto. Como exigência da dignidade da pessoa humana, 
impõe-se ao Estado um dever maior do que a mera abstenção de afetação da 
esfera patrimonial das pessoas sob sua autoridade, sendo exigíveis, também, 
ações positivas no sentido de assegurar seu pleno desenvolvimento. Dentre 
estas ações está o dever de proteção, que outorga ao indivíduo o 
correspondente direito de exigir do Estado que este o proteja. Sendo dever 
estatal proteger todo aquele que esteja sob sua guarda, impõe-se o dever de 
adotar ações concretas para que lhe seja assegurado o seu direito 
fundamental de proteção7 

                                                           
6 CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang e STRECK, Lênio. Comentários 
à Constituição do Brasil, p. 2123. 
7 MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia Feminista: novos paradigmas, p. 202. 
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Tomando-se em consideração que a dignidade da pessoa humana, na 
concepção positiva (prestacional), isto é, dirigida ao Estado no sentido de 
promover as ações necessárias para a garantia de condições mínimas aos 
indivíduos, além de promoção da participação dos indivíduos nos destinos 
da própria existência é um dos vetores a partir dos quais devem ser deduzidos 
os limites de atuação do direito penal, especificamente nas situações que 
envolvam a violência de gênero8, pode-se inferir, sem muita dificuldade, que 
o direito fundamental de proteção contra a violência de gênero é direito 
fundamental exclusivo das mulheres. Como consequência deste corolário 
constitucional, seriam necessárias atuações estatais no sentido de 
concretização desses preceitos, determinados pelo constituinte originário. 

 
2.1. Perspectiva legal 
 

Mesmo diante do comando constitucional que determinava a proteção 
da pessoa no âmbito familiar, com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, ainda se convivia com uma estrutura jurídico-penal atrelada ao 
critério de determinação de gravidade de crimes de acordo com a quantidade 
de pena abstratamente prevista. 

Com o advento da Lei dos Juizados Especiais Criminais (lei n.º 
9.099/95), resultado de plano de reforma das políticas judiciais no contexto 
das economias globalizadas9, notou-se um incremento nas demandas 
criminais específicas relativas a violência doméstica contra a mulher, uma 
vez que os delitos mais comuns passaram a ser tratados como crimes de 
menor potencial ofensivo, posto que o critério para tanto adotado era o da 
pena abstratamente cominada, e não a natureza da infração levando-se em 
consideração a qualidade da vítima. Como as demandas mais comuns, nos 
casos de violência doméstica contra a mulher, eram invariavelmente 
relacionadas aos delitos de lesão corporal leve, a violência doméstica passou 
a ser avaliada dentro de um sistema criado para composição amigável dos 
litígios e aplicação de medidas despenalizadoras. 

Como resultado disso, o objetivo maior apregoado na lei referida não 
se mostrou suficiente à obtenção do objetivo maior da lei penal, a pacificação 
social, nos casos específicos de violência doméstica. Ao contrário, a 
possibilidade de diversas idas e vindas da vítima tanto na delegacia (para 
exercício da retratação da representação), quanto em juízo, mostraram a 
ineficiência do sistema na coibição de atos atentatórios à dignidade das 
vítimas. Com a possibilidade de retratação da vítima, quanto a representação 
inicialmente apresentada na delegacia, quando da notícia de ocorrência de 
crime, não havia uma real expectativa de proteção de interesse da vítima, 

                                                           
8 Id., ib., p. 192. 
9 CAMPOS, Carmen Hein de. CARVALHO, Salo. “Violência doméstica e Juizados Especiais Criminais: análise a 
partir do feminismo e do garantismo”. Revista de Estudos Feministas, Florianópolis. Maio-agosto/2006. 
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uma vez que a grande maioria dos casos de violência doméstica (então 
submetidos ao rito da Lei dos Juizados Especiais Criminais) 
consubstanciavam delitos de lesões corporais leves. 

O legislador ordinário, a partir daí, e no intuito de restringir a espécie 
de violência prevista pelo legislador constituinte, inseriu o § 9º na redação 
do artigo 129 do Código Penal, criando a figura típica da violência 
doméstica, pela edição da lei n. º 10.886, de 17 de junho de 2004, agravando 
as penas para os delitos que se enquadrassem nesta situação.  

A exposição dessa nova estrutura para normatização do tratamento 
legal da violência doméstica renovou a discussão sobre as formas de 
composição dos casos de crimes praticados contra as mulheres, uma vez que, 
com a criação dessa nova figura típica, a discussão passou do plano material 
para o plano processual, uma vez que, pela pena abstratamente considerada, 
o delito continuava sendo tratado como de menor potencial ofensivo, 
portanto, sem o necessário atendimento das reais necessidades da vítima 
nestas situações, eis que o critério caracterizador baseava-se apenas na 
quantidade de pena prevista ao fato delituoso. A perspectiva de análise dos 
casos relacionados a violência doméstica, ainda que baseados em situação 
peculiar vivenciada pelas partes (situação de coabitação, âmbito familiar), 
continuava presa ao critério da quantidade de pena para análise das situações. 

Sendo assim, a vítima, na época da edição do normativo legal referido, 
era submetida a tentativas de composição amigável do litígio, previstas como 
balizadoras do sistema penal instituído pela Lei dos Juizados Especiais 
Criminais, com forte caráter despenalizador. Tais medidas apenas 
reforçavam o papel revitimizador da justiça criminal, na esfera pessoal da 
vítima, uma vez que não se partia do conceito da natureza do delito para 
caracterização das demandas, e a mulher encontrava-se invariavelmente, em 
situação de inferioridade, mostrando-se completamente desassistida no que 
diz respeito ao seu direito fundamental de proteção. 

Importa considerar que a mulher desempenha, ainda de um modo 
geral, um papel associado aos cuidados da casa, dos filhos e do marido. Com 
algumas alterações de rotina, vivenciadas a partir do início do século 
passado, onde se lhe abriram as portas do mercado de trabalho, sendo lançada 
também nas atividades fora do ambiente doméstico, certo é que a base de sua 
formação ainda gira em torno do lar. Como consequência, sofre controle 
social informal mais acirrado do que o homem10, controle este que se inicia, 
invariavelmente, no âmbito da família, por meio de “forças complexas 
extremamente restritivas de controle social”11.  

Em decorrência desse sistema anterior, no qual se submetiam as 
demandas à regência da Lei dos Juizados Especiais, a vítima era posta em 
situação de extrema vulnerabilidade, eis que o objetivo da lei de regência, 
                                                           
10 LARRAURI, Elena. Mujeres y sistema penal: Violencia domestica. Montevideo: Julio Cesar Faria Editor, 2008. 
11 Id., ib. 
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que era o da despenalização das condutas e busca de soluções conciliatórias 
aos conflitos, não se mostrava o mais adequado à solução dos problemas 
postos à análise, resultando no retorno das vítimas ao Judiciário, eis que a 
mudança não se operava no âmbito da realidade familiar. Embora trouxesse 
à presença do Estado o problema da violência doméstica, os institutos 
despenalizadores mostravam-se insuficientes na demanda grave vivenciada. 
 

Ressalte-se que o ingresso do conflito conjugal no Poder Judiciário 
tem significado simbólico importante para a mulher agredida. Não 
apenas pela visibilidade que dá à violência, mas pela informação 
ao Poder Público de que a mulher agredida, sozinha, não 
conseguirá pôr termo à agressão. A reafirmação da violência na 
presença do juiz, terceiro na cena processual, significa o conflito 
de sua real dimensão de gravidade, realizando deslocamento 
simbólico capaz de inverter, momentaneamente, a assimetria na 
relação conjugal. A interferência de atores externos ao conflito 
(juiz, Ministério Público, advogados) representa importante 
variável para a vítima, (re)capacitando-a em condições e 
potencialidades de fala. No momento da audiência, a 
obrigatoriedade da presença do agressor diante do juiz, do 
Ministério Público e da vítima restabelece o equilíbrio rompido 
com a violência. No entanto, as soluções encontradas pela Lei, 
através dos institutos de composição civil e transação penal, 
obstaculizam essa expectativa.12 
 

Tratando-se de violência de natureza específica, com características, 
portanto, peculiares, diversas das que seriam adotadas na definição de delito 
de menor potencial ofensivo, restou claro, na época, que a adoção de critérios 
baseados unicamente na quantidade de pena nos casos de violência 
doméstica mostrava-se problemática, na medida em que a violência, nestes 
casos, tinha como característica o comportamento reiterado e cotidiano, com 
grave comprometimento emocional entre as partes envolvidas, que impedia 
as vítimas de romper a situação violenta e evitar novos delitos13. 

Sendo assim, a necessidade de criação de novos mecanismos de 
proteção da vítima, tendo em vista a natureza das infrações praticadas e a 
peculiaridade da situação levou ao encaminhamento ao Congresso do PL 
4559/04, que resultou na edição da Lei n.º 11.340/06, hoje vulgarmente 
conhecida como “Lei Maria da Penha”. 

Os movimentos que culminaram na edição de referido diploma 
legislativo tinham como objetivo uma resposta estatal mais rigorosa no que 
diz respeito à sanção de atos atentatórios à dignidade da mulher, ampliando-
                                                           
12 Id., ib. 
13 ALMEIDA, Suely.  Feminicídio: algemas do público e do privado. Rio de Janeiro: Revinter, 1998. 
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se o campo de atuação do Direito Penal. As previsões legislativas inibitórias 
do uso das medidas despenalizadoras previstas na Lei dos Juizados Especiais 
(lei 9099/95) já prenunciavam tal intenção. Como consequência, a 
interpretação que deveria ser feita, a partir daí, e para tais situações em que 
a mulher se encontrasse como vítima de violência doméstica, seria de maior 
rigor com o agressor. 

Com a edição da Lei n.º 11.340/2006, foi afastada a incidência das 
medidas despenalizadoras previstas na lei 9.099/95, conforme 
expressamente disposto nos artigos 17 (“é vedada a aplicação, nos casos de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou 
outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que 
implique o pagamento isolado de multa”) e 41 (“aos crimes praticados com 
violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena 
prevista, não se aplica a lei n. 9099, de 26 de setembro de 1995”). 
 

Apesar de muito aplaudida, seja por instâncias nacionais seja 
por organismos internacionais, a lei está sendo fortemente 
criticada pelo fato de destinar-se a proteger tão somente as 
mulheres e não todas as pessoas na mesma situação de 
vulnerabilidade. A acusação é de inconstitucionalidade por 
violação do princípio de igualdade formal. O engano de fundo 
dessa crítica se traduz no fato de que a lei espelha justamente a 
concretização do princípio da igualdade, mas da igualdade 
substancial, aquele princípio que de forma mais completa 
realiza o ditado constitucional da dignidade da pessoa humana 
o respeito à dignidade não impõe somente a tutela da “igualdade 
de todos perante a lei”, mas exige que seja concretizada a 
igualdade substancial, isto é, que se trate desigualmente os 
desiguais, na medida de suas desigualdades.  
Justíssima, portanto, é a afirmação de que um ordenamento 
fundado no respeito da pessoa humana não pode admitir a 
democracia nas ruas e a autocracia dentro de casa. A violência 
do marido contra a mulher não é (mais) um assunto familiar e 
particular; é assunto que atinge, das mais variadas maneiras, a 
sociedade toda que, se se calar, estará, de um lado, ratificando 
um comportamento ignóbil e covarde, e de outro, do ponto de 
vista coletivo, arrumando o berço e oferecendo o alimento 
necessário para o incremento da violência na sociedade em que 
vivemos.14  

 

                                                           
14 CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang e STRECK, Lênio. Comentários 
à Constituição do Brasil, p. 2123. 
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Sendo assim, a Lei 11.340/2006 mostrou-se importante marco na 
defesa do direito fundamental de proteção à incolumidade física e 
psicológica da mulher, consequência da aplicação do postulado maior da 
proteção da dignidade da pessoa humana.  

Neste particular, importa salientar que a lei referida prevê, em seu 
artigo 16, que “nas ações penais públicas condicionadas à representação da 
ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação 
perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, 
antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público”. Ou seja, 
nos crimes em que o Código Penal dispunha originariamente estar o início 
da persecução penal condicionada à manifestação positiva da vítima, a 
retratação da representação somente poderá operar-se perante o Juiz de 
Direito, ouvido previamente o Ministério Público. 

A redação do dispositivo deu margem a discussões, justamente em 
razão do disposto no artigo 41 da mesma lei, que dispõe que “aos crimes 
praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, 
independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei n. 9.099, de 26 de 
setembro de 1995”.  

Referido artigo, ao mesmo tempo em que afastou o critério da 
quantidade de pena para a concessão de benefícios despenalizadores (aliás, 
plenamente justificável em um novo sistema de proteção à mulher), criou 
uma aparente contradição entre os operadores do direito, especificamente 
quanto ao crime de lesões corporais leves praticadas no contexto da violência 
doméstica, posto que nestes casos a exigência da representação para a 
continuidade da persecução penal foi instituída pela Lei 9.099/95, em seu 
artigo 88. 

A partir desta aparente contradição, inúmeros magistrados 
continuaram condicionando o prosseguimento da persecução penal à 
representação da vítima, nos moldes do que ocorria anteriormente à edição 
da Lei 11.340/2006, designando data para formalização da aquiescência ou 
retratação, em juízo, da representação ofertada perante a autoridade policial, 
nos casos de lesões corporais leves praticadas no contexto da violência 
doméstica. 
 
2.3. Perspectiva Jurisprudencial 

 
A prática da designação de audiências para fins de colheita da vontade 

da vítima, condicionando o prosseguimento da persecução a esta, resultou na 
manutenção do sistema anterior ao instituído pela Lei 11.340/2006, 
mantendo-se a mesma estrutura até então utilizada pelo regime da Lei dos 
Juizados Especiais Criminais. Mesmo diante de um sistema que, a partir da 
criação de mecanismos que visassem a coibição de atos atentatórios à 
dignidade da mulher, promovendo efetivamente a guarda de seu direito 
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fundamental de proteção contra a violência de gênero, a vítima ainda era 
submetida a situações de revitimização, sendo instada a comparecer para 
manifestar novamente (uma vez que a primeira manifestação de vontade se 
deu perante a autoridade policial, para início da apuração do fato) quanto ao 
prosseguimento da persecução penal. Ainda que o artigo 41 tenha afastado a 
aplicação dos institutos despenalizadores da Lei 9.099/95 no âmbito da 
violência doméstica, muitos tribunais ainda entendiam pela aplicabilidade da 
exigência de representação para o prosseguimento da ação penal nos casos 
da violência doméstica contra a mulher. Apenas a título de exemplificação, 
extraem-se os seguintes julgados: 
 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL 
LEVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA 
CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. RETRATAÇÃO DA 
VÍTIMA ANTES DA DENÚNCIA E EM AUDIÊNCIA 
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE 
PROCEDIBILIDADE PARA A PROPOSITURA DENÚNCIA. 
1. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça 
e deste Tribunal é no sentido de que o crime de lesão corporal 
leve praticado no âmbito doméstico e familiar enseja ação penal 
pública condicionada à representação, sendo a representação da 
vítima condição de procedibilidade para a propositura da 
respectiva ação penal. 
2. O legislador, ao não permitir no art. 41 da Lei n.º 11.340/2006 
a aplicação da Lei n.º 9.099/95 aos crimes praticados com 
violência doméstica contra a mulher, restringiu tão somente a 
aplicação de seus institutos despenalizadores, entre eles a 
transação penal e a suspensão condicional do processo. 
3. A retratação da representação pela ofendida em audiência 
específica preliminar é causa de extinção da punibilidade. 
4. Ordem concedida.” (TJDFT, HBC 2315-7/2012, 3ª Turma 
Criminal, Rel. Des. João Batista Teixeira, Reg. AC. 564676, j. 
em 09/02/2012, publ. DJE 14/02/2012, p. 171) 
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO REPRESENTATIVO 
DA CONTROVÉRSIA. PROCESSO PENAL. LEI MARIA 
DA PENHA. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE. AÇÃO 
PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO 
DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO IMPROVIDA. 
1. A ação penal nos crimes de lesão corporal leve cometidos em 
detrimento da mulher, no âmbito doméstico e familiar, é pública 
condicionada à representação da vítima. 
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2. O disposto no art. 41 da Lei 11.340/2006, que veda a 
aplicação da Lei 9.099/95, restringe-se à exclusão do 
procedimento sumaríssimo e das medidas despenalizadoras. 
3. Nos termos do art. 16 da Lei Maria da Penha, a retratação da 
ofendida somente poderá ser realizada perante o magistrado, o 
qual terá condições de aferir a real espontaneidade da 
manifestação apresentada. 
4. “Recurso especial improvido.” (STJ – Resp 1097042/DF, 
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para o acórdão, 
Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 21/05/2010) 
 

Nesta linha, o artigo 41 teve sua constitucionalidade questionada, 
tendo em vista as inúmeras soluções conferidas aos casos em que se tratava 
da efetiva participação da mulher na persecução penal quando estivesse em 
situação de vítima de violência doméstica. 

Importa considerar que este dispositivo teve sua constitucionalidade 
afirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n.º 19, de 9 de fevereiro 
de 2012. A mesma Corte, ao julgar procedente a ADI n.º 4424, também na 
mesma data, dando interpretação conforme a este artigo, assentou a natureza 
incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal praticada 
contra a mulher no ambiente doméstico, pouco importando a extensão desta. 

Ou seja, o entendimento que restou afirmado, a partir da edição da lei 
de regência, era de que nas demandas que envolvessem situações de 
violência doméstica contra a mulher (portanto, tomando-se como critério 
caracterizador da demanda penal a violência de gênero), não mais seria 
exigida a manifestação de vontade da vítima para a continuidade da 
persecução penal contra o agressor, no caso dos delitos de lesões corporais 
(artigo 129, § 9º do Código Penal). A exigência de manifestação para o 
prosseguimento da persecução penal somente subsistirá nos casos de crime 
de ameaça (artigo 147 do Código Penal), uma vez que a representação já 
vinha instituída na redação original do dispositivo material referido, ao 
contrário das lesões corporais, cuja necessidade de representação foi 
instituída pela lei 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais). Este inclusive o 
entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da 
ADI 4424/2012, julgada em 9 de fevereiro de 2012, com a seguinte ementa: 
 

AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 
MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal 
relativa à lesão corporal resultante de violência doméstica contra 
a mulher é pública incondicionada – considerações. 

 
No caso específico do crime de ameaça, após a comunicação do fato 

delituoso à autoridade policial, a renúncia à representação oferecida somente 
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poderá ocorrer perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal 
finalidade, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes 
do recebimento da denúncia e ouvido o representante do Ministério Público, 
consoante expressamente disposto no artigo 16 da lei em questão. Como a 
exigência da representação veio disciplinada pela lei 9.099/95, para os casos 
em que se tratasse de crime de lesão corporal, a interpretação sistemática 
diante do novo contexto inaugurado com a Lei 11.340/2006 levou a que a 
ação penal, nos casos de violência doméstica envolvendo crime de lesões 
corporais, seria pública incondicionada.  

A tal conclusão se chegou justamente em razão de que a mulher, nestes 
casos, assume condição de tal forma hipossuficiente que não se encontra em 
condições, no momento em que é chamada perante a autoridade judicial, de 
decidir sobre a continuidade da persecução penal. Ou seja, atribuir à vítima 
a responsabilidade pela continuidade da persecução penal, em situação em 
que sua manifestação de vontade geralmente é cerceada por fatores, como a 
convivência, o temor, o medo de represálias, enfim, todo um arcabouço 
decorrente do controle social a que é submetida, consubstanciaria – ao revés 
de uma perspectiva garantista – ofensa ao dever constitucional de proteção 
ao direito da mulher. 
 

Sob o ângulo constitucional explícito, tem-se como dever do 
Estado assegurar a assistência à família na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência 
no âmbito de suas relações. Não se coaduna com a 
razoabilidade, não se coaduna com a proporcionalidade, deixar 
a atuação estatal a critério da vítima, a critério da mulher, cuja 
espontânea manifestação de vontade é cerceada por diversos 
fatores da convivência no lar, inclusive a violência a provocar o 
receio, o temor, o medo de represálias. Esvazia-se a proteção, 
com flagrante contrariedade ao que previsto na Constituição 
Federal, especialmente no § 8º do respectivo artigo 226, no que 
admitido que, verificada a agressão com lesão corporal leve, 
possa a mulher, depois de acionada a autoridade policial, atitude 
que quase sempre provoca retaliação do agente autor do crime, 
vir a recuar e a retratar-se em audiência especificamente 
designada com tal finalidade, fazendo-o – e ao menos se previu 
de forma limitada a oportunidade – antes do recebimento da 
denúncia, condicionando-se, segundo o preceito do artigo 16 da 
Lei em comento, o ato à audição do Ministério Público. 
Deixar a cargo da mulher autora da representação a decisão 
sobre o início da persecução penal significa desconsiderar o 
temor, a pressão psicológica e econômica, as ameaças sofridas, 
bem como a assimetria de poder decorrente de relações 



 57 REVISTA PROCESSUS DE ESTUDOS DE GESTÃO, JURÍDICOS E ECONÔMICOS – ANO 7 – Edição n.18 –Janeiro-Julho de 2018 
– ISSN: 2178-2008 

histórico-culturais, tudo a contribuir para a discriminação e 
ofensa à dignidade humana. Implica relevar os graves impactos 
emocionais impostos pela violência de gênero à vítima, o que a 
impede de romper com o estado de submissão.15. 

 
Tal entendimento reflete e resume as profundas alterações 

introduzidas quando se reconheceu, no sistema penal brasileiro, a existência 
de situações em que a vítima não pode buscar e decidir, sozinha, acerca da 
proteção de sua incolumidade física e psicológica, tendo em vista fatores 
externos que impedem sua livre manifestação de vontade, pela própria 
fragilidade decorrente da situação de violência. A perspectiva de atuação 
estatal, dispensando a manifestação de vontade da vítima para o 
prosseguimento da persecução penal, representa uma posição de que o 
enfrentamento a tais delitos deve sair da esfera privada e ingressar na esfera 
do interesse público16, aliás, a exemplo do que ocorreu com a criminalização 
de determinadas condutas, como a própria violência praticada no âmbito 
doméstico. 
 
Conclusões 

 
A proteção ao direito fundamental, cuja natureza exclusiva às 

mulheres decorre de uma interpretação constitucional que privilegie a 
máxima proteção a sua incolumidade física e psíquica, decorre da inequívoca 
atuação estatal no sentido de fornecer meios para sua efetiva concretização. 

Neste contexto, a edição da lei 11.340/2006 mostrou-se marco 
importante no caminhar da sociedade brasileira, no intuito de se buscar a 
igualdade substancial entre os indivíduos, minimizando os efeitos da 
violência doméstica contra a mulher. Com a previsão legal, seja da estrutura 
posta à disposição da mulher na proteção de seu direito de proteção contra 
qualquer espécie de violência, seja da prevalência de sua vontade inicial para 
defesa destes direitos, é que se tem um verdadeiro panorama de como a 
sociedade irá tratar, doravante, o espectro de garantias de direitos dos mais 
fracos. 

Destarte, a tensão entre vontade da vítima e intervenção estatal vai-se 
afrouxando na medida em que o Estado se mostra disposto a tornar efetiva a 
proteção prevista constitucionalmente. A vítima, logo após o ato delituoso, 
decide e dirige-se à autoridade competente, denunciando o ato de violência. 
A partir daí, sua vontade resta capturada pelo Estado, posto que a exigência 
constitucional é a efetivação de seu direito de proteção integral contra a 
violência. A vontade da vítima mostra-se, assim, relevante no momento em 
                                                           
15 Voto do Relator, Min. Marco Aurélio Mello, ADI 4424/2012. 
16 ÁVILA, Thiago André Pierobom; MACHADO, Bruno; SUXBERGER, Antonio Henrique e TÁVORA, Mariana 
Fernandes. Modelos Europeus de Enfrentamento à Violência de Gênero. Experiências e Representações Sociais, 
p. 386. 
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que esta se dirige à autoridade policial e noticia a prática do delito de lesão 
corporal (leve). Mostra-se relevante no momento em que, diante das 
dificuldades decorrentes da própria notícia à autoridade policial, formula 
requerimento relacionado às medidas protetivas estatais. A partir daí, buscar 
novamente da vítima a reafirmação de seus direitos, condicionando a 
persecução penal a sua vontade, seria contrariar todo um sistema de proteção 
construído no intuito de resguardo da sua incolumidade, da sua paz, da sua 
integridade física e psíquica. 

Sendo assim, afastada a possibilidade de representação a vítima, nos 
crimes de lesão corporal praticados no contexto da violência doméstica, tem-
se por indiscutível que, no momento em que a vítima noticia à autoridade 
policial a ocorrência de crime desta natureza (violência contra a mulher, no 
contexto doméstico), não mais é necessária sua participação no palco 
processual. A persecução penal subsistirá, ainda que contra sua vontade, eis 
que a exigência de manifestação positiva de vontade, nestes casos 
específicos, em que o caso concreto evidencia uma maior fragilidade 
emocional, ao contrário do propugnado pelos que acreditam na validade de 
seu consentimento, consubstanciar-se-ia uma afronta a direito desta mesma 
vítima, direito este constitucionalmente protegido. 

Somente desonerando a vítima do encargo de impulsionar a 
persecução penal, colocando em seus ombros a responsabilidade acerca da 
ação estatal sobre o ofensor, poder-se-á pensar em garantia dos direitos 
inerentes ao dever do Estado de prover a sua efetiva proteção. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, Suely.  Feminicídio: algemas do público e do privado. Rio de 
Janeiro: Revinter, 1998. 
 
ANDRADE, Vera Regina Pereira. Sistema Penal Máximo x Cidadania 
Mínima. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2003. 
 
ÁVILA, Thiago André Pierobom; MACHADO, Bruno; SUXBERGER, 
Antonio Henrique e TÁVORA, Mariana Fernandes. Modelos Europeus de 
Enfrentamento à Violência de Gênero. Experiências e Representações 
Sociais. Brasília: ESMPU, 2014. 
 
CAMPOS, Carmen Hein de. CARVALHO, Salo. Violência doméstica e 
Juizados Especiais Criminais: análise a partir do feminismo e do 
garantismo. Revista de Estudos Feministas, Florianópolis. Maio-
agosto/2006. 
 



 59 REVISTA PROCESSUS DE ESTUDOS DE GESTÃO, JURÍDICOS E ECONÔMICOS – ANO 7 – Edição n.18 –Janeiro-Julho de 2018 
– ISSN: 2178-2008 

CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo 
Wolfgang e STRECK, Lenio. Comentários à Constituição do Brasil. São 
Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. 
 
FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. 
 
FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo. Madrid: Editorial Trotta, 
2008. 
 
LARRAURI, Elena. Mujeres y sistema penal. Violencia domestica. 
Montevideo: Julio Cesar Faria Editor, 2008. 
 
MENDES, Soraia da Rosa. Criminologia Feminista: novos paradigmas. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 



 

60 

REVISTA PROCESSUS DE ESTUDOS DE GESTÃO, JURÍDICOS E ECONÔMICOS – ANO 7 – Edição n.18 –
Janeiro-Julho de 2018 – ISSN: 2178-2008  
 

 

  

 
 

 

 

UTILITARISMO: A ÉTICA BASEADA NA 
CONSEQUÊNCIA DO ATO 

Paulo Vinícius Borges Santos1 

________________________________________________________________ 

 

 

RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo apresentar uma das mais importantes teorias 
do pensamento filosófico sobre ética, o utilitarismo. Com mais de um século e 
meio de existência, o pensamento utilitarista evoluiu historicamente tornando-se, 
na atualidade, uma das escolas filosóficas mais sofisticadas e respeitadas. A teoria 
utilitarista analisa as ações humanas pela perspectiva da utilidade e de suas 
conseqüências, calculando a contribuição das referidas ações para a felicidade 
geral. As consequências das ações, independentemente do caráter e da real 
intenção do agente, são o ponto principal da teoria utilitarista, pois somente elas 
podem gerar prazer e dor. Serão enfatizados os fundamentos da conduta moral, 
sobretudo, a avaliação do comportamento humano através de um único critério de 
moralidade, a consequência do ato. Neste contexto, se fará uma abordagem 
baseada no fundamento desta teoria de gerar o ápice de prazer e diminuir a dor, 
atingindo o maior número de pessoas possíveis. Alcançar felicidade é o objetivo 
de toda conduta humana e o único requisito no julgamento das ações. Por fim, o 
utilitarismo sofreu forte influência do contexto histórico, mas manteve, ao longo 
do tempo, o desejo comum de solucionar o problema da humanidade em alcançar 
                                                           

1 Mestrando em Filosofia. Unisinos - Universidade do Vale do Rio dos Sinos.  
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a suprema felicidade e, simultaneamente desmotivar as ações individualistas, 
traçando o comportamento humano pela vereda da moral e da ética.  
 
Palavras-chave: Ética. Utilitarismo. Características. Felicidade. 
Consequencialismo. 
 
ABSTRACT 
This article aims to discuss utilitarianism, one of the most important theories of 
philosophical thinking about ethics. With more than a century and a half of 
existence, utilitarian thinking has evolved historically, becoming, today, one of 
the most sophisticated and respected philosophical schools. The utilitarian theory 
analyzes human actions from the perspective of utility and its consequences, 
calculating the contribution of such actions to general happiness. The 
consequences of actions, regardless of the agent's real character and intent, are the 
main point of the utilitarian theory, because only they can generate pleasure and 
pain. The fundamentals of moral conduct will be emphasized, mainly, the 
evaluation of human behavior through a single criterion of morality, the 
consequence of the act. In this context, an approach will be based on the 
foundation of this theory of generating the apex of pleasure and decrease pain, 
reaching the largest possible number of people. Achieving happiness is the goal 
of all the human conducts and the only requirement in the judgment of actions. 
Lastly, utilitarianism has been strongly influenced by the historical context, but 
has maintained over time the collective desire to solve the problem of humanity 
in achieving supreme happiness and simultaneously to discourage individualistic 
actions, tracing human behavior along the path of morality and ethics. 
Keywords: Ethics. Utilitarianism. Characteristics. Happiness. Consequentialism. 
 
1. INTRODUÇÃO  

 

O utilitarismo avalia as ações com base nas consequências, e prescreve que 
uma conduta só deve ser materializada se for resultar na felicidade do maior 
número de pessoas. Ou seja, as consequências vantajosas para o maior número 
são o parâmetro a ser seguido na tomada de decisões.  

O objetivo do utilitarismo é atingir a felicidade do maior número de 
pessoas, maior bem da humanidade, opondo-se ao cultivo do egoísmo. A ação, 
assim, é valorada exclusivamente pela sua utilidade, independentemente da 
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motivação de quem a pratica, uma vez que mesmo a intenção negativa pode ter 
efeitos úteis. 

Dessa forma a dor é sempre encarada pelo utilitarismo como um mal, 
independentemente das pessoas constantes na relação, posto que causar dor ao 
próximo tem como consequência sofrimento para todos. À vista disso a referida 
teoria tenta minimizar a dor, só admitindo-a se for para evitar outra maior.  

Para Bentham, um dos maiores defensores da teoria utilitarista, a 
finalidade moral das ações é alcançar a felicidade do maior número de pessoas. 
Por conseguinte, o utilitarismo clássico afirma a existência de apenas um único 
bem, a felicidade e um único mal, a dor. Contudo a teoria moderna defende que 
há outros desejos, não considerando a felicidade o único fim moral das condutas 
humanas, incluindo as outras vontades humanas na definição de felicidade. 
Assim, no presente artigo iremos tratar a questão da ética utilitarista que busca 
desencorajar as ações individualistas priorizando a busca da maximização de 
prazer e a minimização de dor. 

 
2. A ÉTICA UTILITARISTA 

 

          No âmbito da ética, as consequências das ações constituem o ponto 
relevante da teoria utilitarista (SINGER, 1977), visto que apenas elas podem 
suscitar prazer e dor – os únicos males ou bens em si. Em todos os casos, para a 
totalidade das ações, alcançar o máximo de prazer e o mínimo de dor são 
indicações do princípio da utilidade. 

A ética consequencialista avalia se uma conduta é correta ou incorreta 
analisando, tão somente, as consequências advindas daquela ação, não fazendo 
juízo de valor a respeito do caráter e da real intenção do agente. As teorias 
consequencialistas desconsideram a importância do caráter moral, preocupando-
se, tão somente, com os efeitos do ato. 
De acordo com Bentham, o princípio da utilidade, instituidor das noções de 
moralidade e justiça, em seu sistema, deve ser conforme uma noção de natureza 
humana verificada empiricamente. Tal natureza pressupõe que os homens estão 
sob o domínio de dois senhores soberanos, a saber: o prazer e a dor. Assim, 
Bentham (1974, p.10) assinala: 

Por princípio da utilidade entende-se aquele princípio que 
aprova ou desaprova qualquer ação, segundo a tendência que 
tem a aumentar ou a diminuir a felicidade da pessoa cujo 
interesse está em jogo, ou, o que é a mesma coisa em outros 
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termos, segundo a tendência a promover ou a comprometer a 
referida felicidade. Digo qualquer ação, com o que tenciono 
dizer que isto vale não somente para qualquer ação de um 
indivíduo particular, mas também de qualquer ato ou medida 
de governo [...]. Ou, em outros termos, o princípio da 
utilidade é explicado da seguinte forma; [...] O princípio que 
estabelece a maior felicidade de todos aqueles cujo interesse 
está em jogo, como sendo a justa e adequada finalidade da 
ação humana, e até a única finalidade justa, adequada e 
universalmente desejável; da ação humana, digo, em 
qualquer situação ou estado de vida, sobretudo na condição 
de um funcionário ou grupo de funcionários que exercem os 
poderes do governo [...]. 

 

Macintyre (2001, p.15) diz que: “Temos, na verdade, simulacros de 
moralidade, continuamos a usar muitas das suas expressões principais. Mas 
perdemos – em grande parte, senão totalmente – nossa compreensão, tanto teórica 
quanto prática, da moralidade”. 
Podemos destacar, também, que Aristóteles entende por cidade melhor governada 
aquela em que o regime promove a felicidade no maior grau possível 
(ARISTÓTELES, 1998). 
Aristóteles, em Ética a Nicômano, enuncia que: “(...) Parece que a felicidade, 
acima de qualquer outra coisa, é considerada como esse sumo bem” 
(ARISTÓTELES, 2008, p.25). 

Apesar de altamente contestável ser David Hume (1711-1776) um 
utilitarista, credita-se a ele, juntamente a outros filósofos do iluminismo escocês, 
o início desta teoria, por ter sido o primeiro pensador a compreender os princípios 
morais pela ótica da utilidade que eles tendem a promover.  
A despeito de o utilitarismo ter sido originalmente concebido no século XVIII por 
Hume, ao definir que os princípios morais devem ser avaliados pela utilidade que 
eles promovem, existem traços da teoria utilitarista na Grécia Antiga com Epicuro 
e seus seguidores, no pensamento do Bispo inglês Richard Cumberland (século 
XVII) e, uma geração depois, na criação de Francis Hutcheson, tanto da teoria do 
“moral sense” ou "sentido interior da moralidade”, como do cálculo da melhor 
consequência possível através da "aritmética moral". Hutcheson é o autor da 
famosa frase: “a melhor ação é a que busca a maior felicidade para o maior 
número de indivíduos" (MENEZES, 2015, p. 97). 
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          O Utilitarismo também se baseou nas palavras do filósofo John Gay (1685 
– 1732), que entendia existir apenas um critério de virtude: a vontade de Deus de 
que o ser humano promovesse a felicidade do seu próximo.  
          A teoria utilitarista do século XVIII de John Locke, Francis Hutcheson e 
David Hume foi sucedida, no início do século XIX, pela corrente do "radicalismo 
filosófico" de Jeremy Bentham, que recebeu esta nomenclatura por tentar 
modificar a sociedade através da restauração de princípios éticos e de reformas 
políticas e sociais. 
          O primeiro contato de Bentham com o "princípio de utilidade" se deu com 
a leitura de filósofos do século XVIII como Joseph Priestley, Claude-Adrien 
Helvétius, Cesare Beccaria, e David Hume. Apesar da contribuição de Hume para 
a teoria utilitarista ter sido singela, foi através da leitura de sua obra denominada 
o “Tratado” que Bentham manteve maior contato com o utilitarismo, tendo 
inclusive declarado em seu “Article on Utilitarianism – Short Version” que foi 
Hume o primeiro filósofo a descrever o princípio de utilidade. 
A formulação definitiva da teoria utilitarista se deu com Jeremy Bentham (1748-
1832), seguido posteriormente por John Stuart Mill (1806-1873).  

Apesar de alguns autores afirmarem que Bentham e Mill foram radicais 
omitindo Deus e as regras divinas da moral, John Stuart Mill define, em seu livro 
Utilitarismo, como perfeição ideal da moralidade utilitarista ensinamentos 
bíblicos: "Na regra de ouro de Jesus de Nazaré, lemos todo o espírito da ética da 
utilidade, tratar os outros como queremos que nos tratem e amar o nosso próximo 
como a nós mesmos constituem a perfeição ideal da moralidade utilitarista" 
(MILL, 2005, pág. 58). 

Mill em resposta às criticas de que o utilitarismo é uma doutrina moral sem 
Deus afirma:  

[...] que a questão depende da idéia que formamos do caráter 
moral da Divindade. Se for verdadeira a crença de que Deus 
deseja, acima de todas as coisas, a felicidade das suas 
criaturas, e que foi este o propósito da sua criação, a utilidade, 
além de não ser uma doutrina alheia a Deus, é mais 
profundamente religiosa do que qualquer outra. (MILL, 
2005, pág. 62). 
 

Filósofos das gerações seguintes ampliaram os horizontes do utilitarismo, 
contribuindo com suas percepções para o aprimoramento desta teoria ética. Seus 
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principais defensores foram Henry Sidgwick, Moore, Karl Popper e atualmente 
Peter Singer. 

Henry Sidgwick (1838-1900) continuou os ensinamentos de Jeremy 
Bentham sendo, assim, um defensor da teoria utilitarista clássica. A importância 
da obra de Sidgwick é sua especial e cautelosa atenção às dificuldades enfrentadas 
pelo utilitarismo, sem jamais abandonar a doutrina clássica como fez Mill.  

Segundo Sidgwick:  
“uma sociedade está ordenada de forma correta e, portanto, 
justa, quando suas instituições mais importantes estão 
planejadas de modo a conseguir o maior saldo líquido de 
satisfação obtido a partir da soma das participações 
individuais de todos os seus membros” (SIDGWICK, 2010, 
p.22) 
 

Sidgwick foi adepto da corrente denominada Motive Utilitarianism, 
segundo a qual nossas ações devem derivar dos motivos que melhor proporcionem 
bem-estar a todos. Para este filósofo: 

 
... A doutrina de que a Felicidade Universal é o padrão final 
não deve ser entendida como se a Benevolência Universal 
fosse o único direito ou sempre o melhor motivo da ação... 
não é necessário que o fim fornecido pelo critério de justiça 
seja sempre o fim para o qual nós conscientemente 
apontamos: se a experiência mostrasse que a felicidade geral 
seria conquistada de uma forma mais satisfatória se o homem 
frequentemente agisse por outros motivos distintos do da 
filantropia pura e universal, é óbvio que esses outros motivos 
seriam razoavelmente preferidos pelos princípios utilitaristas. 
(RACHELS, 2006, p. 201). 
 

          Defendeu ainda o utilitarismo das estratégias múltiplas, no qual o resultado 
aspirado é a felicidade geral, não importando os meios utilizados para tal fim: 
“Que a única lei que ele podia decisivamente querer como universal era que os 
homens agissem de modo a promover a felicidade universal” (SIDGWICK, 2010, 
p. 275). 
          O filósofo britânico George Edward Moore (1873-1958) foi aluno de 
Sidgwick e preconizou o utilitarismo ideal que incluía no conceito de utilidade de 
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um ato não apenas o prazer, mas também o amor, o conhecimento, a virtude, a 
amizade e a experiência de beleza. 
          As teorias utilitaristas de Karl Popper (1902-1994) nasceram durante a II 
Guerra Mundial. Filho de judeus, depois convertidos ao luteranismo, Popper 
morava em Viena e durante sua infância conviveu com a pobreza existente nas 
ruas da capital do império Austro-Húngaro, fato que contribuiu para a sua visão 
utilitarista. Segundo Popper: 
 

A visão abjeta da pobreza de Viena foi um dos principais 
problemas que me perturbaram quando eu ainda era uma 
criança pequena– tanto que estava quase sempre no fundo do 
meu espírito. Poucas pessoas que agora vivem numa das 
democracias ocidentais sabem o que significa a pobreza no 
princípio deste século: homens, mulheres, crianças sofrendo 
de fome, frio e desespero. Mas nós, as crianças, não podíamos 
ajudar. Não podíamos fazer mais do que pedir umas 
moedinhas para dar a alguns pobres. (POPPER, 2008, p.21). 
 

          Para Mill, o homem ama o prazer e abomina a dor, por conseguinte a 
finalidade de toda ação humana é a felicidade: “Nada é desejado como fim, exceto 
e felicidade”. (MILL, 2005, p. 78).  
          Ou, em outra explicação: "A felicidade é o único fim da ação humana, e a 
sua promoção o teste para julgar toda a conduta humana". (MILL, 2005, p. 79).  
Ou, em outras palavras: "A doutrina utilitarista é a de que a felicidade é desejável, 
e é a única coisa desejável, como um fim, todas as outras coisas são desejáveis 
apenas enquanto meios para esse fim". (MILL, 2005, p. 75). 
Bentham, ao conceituar ética, também considera a felicidade como fim das ações 
humanas: “Em sentido amplo, a ética pode definir-se como a arte de dirigir as 
ações do homem para a produção da maior quantidade possível de felicidade em 
benefício daqueles cujos interesses estão em jogo (...)” (BENTHAM, 1974, p. 69). 

Partindo da premissa de que o homem adora o prazer e detesta o sofrimento, 
o pensamento utilitarista conclui que as ações humanas são dominadas por esses 
dois senhores: felicidade e dor.  

Não se observa na valoração da conduta a intenção do agente, os meios 
empregados e os seus motivos, pois o fim justificaria os meios, o único fator 
relevante é a quantidade de prazer ou desprazer produzida, sendo os demais 
aspectos totalmente insignificantes.  
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Apesar de o utilitarismo supervalorizar a felicidade como fim de toda ação 
humana, encontra muita dificuldade no próprio conceito de felicidade. Mill 
acredita que para se encontrar a essência da felicidade não se pode levar em 
consideração as opiniões do homem médio, mas sim o aprendizado de homens 
sábios e experientes.  

Analisando a dificuldade de conceituar felicidade sob outro prisma, o fato de 
possuir sentido vago gera um pluralismo de fins, abrindo um leque de 
oportunidades para dirimir os conflitos nas sociedades contemporâneas com suas 
várias formas de pensar em relação a uma mesma idéia. Outra definição difícil é 
a de felicidade global, no tocante a utilizar ou não o bem-estar dos animais no 
cálculo utilitarista. 

Uma leitura precipitada desta corrente filosófica poderia levar ao errôneo 
entendimento de incentivo ao egoísmo, contudo a busca de felicidade não é um 
critério moral utilizado no particular, sendo, em verdade, almejada para o maior 
número de pessoas possíveis. Dessa forma, esta teoria, efetivamente, fomenta o 
altruísmo. É o que entende Stuart Mill: “Porém, ele não é de maneira alguma uma 
condição indispensável para a aceitação do padrão utilitarista, pois esse padrão 
não é a maior felicidade do próprio agente, mas o maior total de felicidade em 
termos globais,...” (MILL, 2005, 52). 

Para Mill os deveres da humanidade se resumem na propagação da 
solidariedade, do amor ao próximo e do altruísmo, buscando-se sempre a 
felicidade geral em detrimento do particularismo, tais deveres, assim, nada mais 
são do que o reflexo do próprio princípio da maior felicidade: 

 
Quanto à escolha entre a sua própria felicidade e a felicidade 
dos outros, o utilitarismo exige que ele seja tão estritamente 
imparcial como um espectador benevolente e desinteressado. 
Na regra de ouro de Jesus de Nazaré, lemos todo o espírito da 
ética da utilidade, Tratar 'os outros como queremos que nos 
tratem e amar' o nosso próximo como a nós mesmos 
constituem a perfeição ideal da moralidade utilitarista. 
Quanto aos meios para a máxima aproximação a este ideal, a 
utilidade prescreve, em primeiro lugar', que as leis e 
estruturas sociais coloquem tanto quanto possível a 
felicidade ou (como se lhe pode chamar para falar em 
termos práticos) o interesse de qualquer indivíduo em 
harmonia com o todo, e, em segundo lugar, que a educação 
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e a opinião, que têm um poder tão grande sobre o carácter 
humano, usem esse poder para estabelecer na mente do 
indivíduo uma associação indissolúvel entre a sua própria 
felicidade e o bem comum, (MILL, 2005, 58, grifos nossos). 
 

Sobre o utilitarismo e o egoísmo ressalta Maria Cristina Longo Cardoso 
que: 

Tendo em vista este modelo de indivíduo, depreende-se que 
tal indivíduo certamente olha para si porque busca a sua 
felicidade, mas, ao mesmo tempo, não pode ser reduzido ao 
auto-interesse, pois conforme os arranjos sociais evoluem, 
conforme as faculdades elevadas são despertadas, 
compreende que a busca da felicidade é algo que, muitas 
vezes, constitui em nela não pensar, em obter muitos e 
variados prazeres, em possuir tranquilidade e emoção, 
em transformar em seu próprio interesse os interesses dos 
outros (Mill, 2000, p. 196-7, 202), não constituindo, 
portanto, uma vida de arroubos ou uma vida egoísta (DIAS, 
2014, p.05, grifos nossos) 
 

Esta corrente filosófica se opõe, assim, ao egoísmo, à busca de interesses 
pessoais e a qualquer teoria ética que não considere as consequências na valoração 
de certo e errado.  

O utilitarismo é contra-intuitivo, uma vez que defende a existência de 
apenas um principio da moralidade, o principio da utilidade, enquanto que o 
intuicionismo prega o pluralismo de princípios morais, tendo como fundamento a 
intuição. Para o intuicionismo o ser humano já possui opiniões formadas acerca 
da moral, faltando apenas organizá-las. Já para o utilitarismo independentemente 
da intuição, da intenção, do motivo ou do meio empregado, a importância da ação 
se submeterá invariavelmente à utilidade do seu resultado.  
O cálculo para definir a utilidade da ação não está distante de uma fórmula 
matemática, onde se considera a espécie da ação e a quantidade de prazer de cada 
um dos interessados, conforme bem salientou Adolfo Vasquez Sanchez: 
  

“Mas o cálculo dos efeitos ou conseqüências não é uma tarefa 
fácil, ainda que se faça com unidades numéricas, como 
pretendia Bentham nos seu famoso “cálculo hedonista”, no 
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qual as unidades de bem eram unidades de prazer.” 
(SANCHEZ VASQUEZ, 1993. p. 174) 
 

Se o resultado de um ato for benéfico para a maioria, este será considerado 
correto e, em sentido inverso, se obtiver resultado negativo será incorreto. 
Independentemente do ato praticado, o seu valor sempre será fixado pelas 
vantagens adquiridas e consequências na sua concretização. A causa do ato, as 
virtudes e qualidades morais do agente não são computadas no cálculo utilitarista. 
O critério de moralidade se resume unicamente em avaliar o resultado da ação. A 
análise de moralidade se resume apenas no saldo líquido positivo. Não importa se 
uma minoria será sacrificada para que haja bem-estar para a maioria, 
compensando-se assim o sofrimento de uns pela felicidade da maioria. 

Os prazeres e os sofrimentos possuem a mesma importância no cálculo de 
felicidade, independentemente de quem são os indivíduos afetados. O bem-estar 
de um rei ou governador tem o mesmo peso de uma pessoa comum, não há 
privilégios nem desvantagens. A moral utilitarista pode ser usada universalmente 
porque independe de cultura ou particularidade local. Este princípio também é 
harmonizável com a idéia de sacrificar uma minoria em prol da maior felicidade. 

À medida que analisa as consequências pelo aspecto da maioria, 
harmonizando os interesses individuais aos interesses gerais, coloca o mesmo 
grau de importância aos prazeres e aos sofrimentos, independentemente de quem 
seja afetado pela ação. As particularidades como posição social, raça, cor, sexo, 
entre outras não são consideradas no cálculo utilitarista, pois a felicidade de cada 
indivíduo tem o mesmo peso e importância dentro da contagem de felicidade 
geral. O utilitarista advoga, assim, imparcialmente e igualmente os interesses de 
todos os afetados.  

Dentro do principio da imparcialidade Mill inseriu o dever de maximização 
altruísta do prazer, afirmando que: “esse padrão não é a maior felicidade do 
próprio agente, mas o maior total de felicidade em termos globais” (MILL, 2005, 
p. 52). O princípio da otimização visa aperfeiçoar o bem-estar geral. A 
maximização do prazer é assim um dever e não uma faculdade. 

A dor é sempre um mal, independentemente dos sujeitos da relação. A única 
hipótese em que se admite o sofrimento é para evitar outro maior. O ser humano 
deveria entender que a dor do próximo sempre produz sofrimento para ele mesmo.  

O utilitarismo de Bentham argumenta que o fim moral de todo ato é a maior 
soma de felicidade do maior número de seres sencientes. Nas palavras de 
Bentham: “A maior felicidade do maior número é o fundamento da moral e da 
legislação.” (STRATHERN, 2003, p. 146). 
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Para o utilitarismo clássico só existe um único bem, a felicidade e um único 
mal, a dor. Já a teoria moderna entende que as pessoas possuem desejos diversos, 
não sendo a felicidade a única finalidade das ações humanas. As demais vontades 
estariam inclusas no conceito de felicidade. 

John Stuart Mill inseriu princípios liberais à teoria utilitarista, criando, 
assim o utilitarismo moderno na tentativa de evitar situações incoerentes que eram 
aceitas pelo utilitarismo clássico, como o exemplo do anfiteatro romano, onde um 
homem enfrentava animais selvagens, dando a sua própria vida em troca do prazer 
da platéia. O liberalismo moderno, portanto, insere o respeito aos direitos 
invioláveis dos indivíduos, respondendo satisfatoriamente à maioria das críticas a 
esta teoria. As críticas ao utilitarismo são, normalmente, voltadas às incoerências 
da versão clássica, excluindo a versão moderna, ao menos na sua concepção 
política. 

A noção atual de democracia, progresso e direito à escolha, impregnadas 
nas sociedades contemporâneas se harmonizam com a teoria utilitarista moderna. 
          A democracia nada mais seria do que a aplicação prática do utilitarismo, 
uma vez que o governo da maioria defende, obviamente, os interesses do maior 
número de pessoas. Alexis de Tocqueville conceitua democracia afirmando que 
as leis democráticas em geral, têm a tendência de promover o bem-estar do maior 
número possível. A vantagem da democracia não consistiria em favorecer a 
felicidade de todos, mas simplesmente contribuir para o bem-estar do maior 
número.2 

O utilitarismo moderno entende que as desigualdades poderão existir 
somente nas hipóteses que não há descumprimento dos direitos invioláveis dos 
cidadãos e se trouxerem benefícios no futuro, gerando, assim, progresso para 
humanidade.  

A teoria utilitarista é também compatível com o direito à escolha, uma vez 
que a multiplicidade de alternativas tende a ampliar a felicidade. 

As oportunidades devem ser dadas de forma diferente a quem tem 
interesses distintos para que haja igualdade na obtenção do resultado. Desta 
forma, a título de exemplo, um médico que possui apenas dois comprimidos de 
analgésico e dois pacientes a medicar, onde um sente dor de cabeça e o outro está 
com uma fratura exposta, ao invés de dar um tratamento igualitário e ministrar 
                                                           

2 "Democratic laws generally tend to promote the welfare of the greatest possible number for they 
imanate from the majority of the citizens, who are subject to error, but who cannot have an interest 
opposed to their own advantage... The advantage of democracy does not consist... in favoring the 
prosperity of all, but simply contributing to the well-being of the greatest number", 
(TOCQUEVILLE, 1945, pp.247-9). 
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um remédio para cada, hipótese em que não estaria atendendo igualmente o 
interesse de ambos por privar o segundo de ter suas necessidades especiais 
atendidas, deve perseguir a igualdade no resultado, considerando igualmente os 
interesses e oferecendo as duas doses ao que está sentindo infinitamente mais dor.  

A igualdade na consideração de interesses é um princípio mínimo de 
igualdade, que refuta o tratamento igualitário para interesses desiguais. Se 
preocupa, assim, com a igualdade no resultado exigindo o mesmo valor apenas 
quando os interesses forem semelhantes. Importa-se, portanto, em não fortalecer 
uma ética tendenciosa, que escolha quem é digno, ou não, de consideração moral.  

Ao contrário do utilitarismo positivo que defende a maximização da 
felicidade, o tipo negativista busca evitar a maior quantidade de sofrimento 
possível para o maior número de pessoas, considerando que os danos trazem mais 
conseqüências que a felicidade. A dor seria, assim, muito pior do que o bem 
trazido pela felicidade, ocorrendo maior eficácia na diminuição do sofrimento do 
que na maximização do prazer. Seu maior defensor foi Karl Raimund Popper. 

Independentemente do tipo adotado, o utilitarismo continua sendo uma 
teoria filosófica consequencialista, que tem como fundamento a premissa de que 
a moralidade de um ato depende exclusivamente da sua conseqüência, ou seja, 
dos reais efeitos produzidos.   

 
 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A teoria utilitarista, em síntese, avalia as ações humanas sob a ótica da utilidade 
e de suas consequências, ponderando em qual medida tais atos contribuem para a 
felicidade global. Concentra-se, portanto, no cálculo das conseqüências das 
condutas humanas. Sua ideologia é no sentido de produzir o ápice da felicidade e 
impedir a dor, a fim de satisfazer os anseios da humanidade.  

Para a teoria utilitarista o comportamento humano dentro de uma sociedade 
deve ser orientado através de um critério geral de moralidade, auxiliando assim a 
identificação das ações, se benéficas ou maléficas. Este critério se resume na 
máxima de que toda ação que traga felicidade é boa e justa enquanto as que 
ocasionam dor ou sofrimento são consideradas ruins e injustas, sem que haja 
qualquer análise das intenções, virtudes do agente ou meios utilizados. Resume-
se, assim, seu ideal em tanta felicidade quanto possível ou no slogan “máxima 
felicidade para todos”.  

O homem não é, dessa forma, livre para tomar decisões; na condição de 
escravo deve, portanto, obediência a seus dois senhores: o sofrimento e a 
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felicidade, que são os critérios normativos da ação humana. A base dos atos é a 
busca pela maximização do prazer e minimização da dor, vinculando seus 
resultados ao conceito de correto e incorreto, conforme ensinamento de Jeremy 
Bentham: 

A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois 
senhores soberanos: a dor e o prazer. Somente a eles compete 
apontar o que devemos fazer, bem como determinar o que na 
realidade faremos. Ao trono desses dois senhores está 
vinculada, por uma parte, a norma que distingue o que é reto 
do que é errado, e, por outra, a cadeia das causas e dos efeitos.  
Os dois senhores de que falamos nos governam em tudo que 
fazemos, em tudo o que dizemos, em tudo o que pensamos, 
sendo que qualquer tentativa que façamos para sacudir este 
senhorio outra coisa não faz senão demonstrá-lo e confirmá-
lo. Através das suas palavras, o homem pode pretender 
abjurar tal domínio, porém na realidade permanecerá sujeito 
a ele em todos momentos da sua vida.  
O principio da utilidade reconhece essa sujeição e a coloca 
como fundamento desse sistema, cujo objetivo consiste em 
construir o edifício da felicidade através da razão e da lei. Os 
sistemas que tentam questionar este princípio são meras 
palavras e não uma atitude razoável, capricho e não razão, 
obscuridade e não luz. (BENTHAM, 1974, p.09). 
 

Para o utilitarismo, tanto as causas e efeitos de um ato, como a regra que 
separa o correto do incorreto são sobrepujados pelo prazer e pela dor, confessando 
a subordinação do ser humano a esses dois sentimentos. Existe, dessa forma, um 
paralelismo entre a felicidade e a dor de forma que o aumento do valor de um 
deles gera automaticamente e harmonicamente a diminuição do outro.  

O utilitarismo é, assim, uma teoria filosófica consequencialista, onde as 
ações moralmente certas são aquelas que possuem resultados positivos para a 
maioria das pessoas, em contrapartida um ato que tem como resultado dor ou 
sofrimento, ou seja, um efeito negativo será considerado moralmente indigno.  
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