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PRIMEIRA PÁGINA

POR   Cíntia SantoS

A 
inclusão de autistas no mercado de trabalho é garantida por lei, mas na 
prática, ainda é um grande desafio. De acordo com levantamento do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 85% dos indivíduos com 
a condição não trabalham formalmente. Na missão de promover a inclu-

são da pessoa com qualquer tipo de deficiência no mercado de trabalho e na edu-
cação, é fundamental trabalhar em prol da conscientização dos gestores das orga-
nizações para que percebam o potencial produtivo dos indivíduos com a condição.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), conhecido como autismo, é um dis-
túrbio do neurodesenvolvimento caracterizado pelo desenvolvimento atípico das 
capacidades de comunicação e interação social, que podem, ou não, estar asso-
ciados a déficits intelectuais. Entretanto, pessoas com a condição podem exercer 
diversas atividades profissionais. A falta de informação e o preconceito levam 
empregadores a acreditarem que pessoas no espectro do autismo não têm capa-
cidade de realizar tarefas sob pressão e que não conseguem criar relacionamentos 
benéficos às atividades das empresas.

Um dos problemas está exatamente na falta de conhecimento dos gestores 
quanto as habilidades reais dessas pessoas. Por isso, que o Dia Mundial de Cons-
cientização Sobre o Autismo, celebrado em 02 de abril, é muito importante. A prin-
cipal motivação para termos um número tão baixo de contratações no mercado de 
autistas pode estar atrelado a questão da imprevisibilidade que os responsáveis do 
RH acreditam existir nessas pessoas. O fato é que o empregador, pela falta de infor-
mação, não sabe como lidar e o que esperar dessas pessoas em termos de resultados 
e comportamentos. Por isso, que a data é necessária, também, para mostrar à socie-
dade e às organizações o potencial da pessoa com autismo, e, além disso, a urgência 
de quebrar o preconceito que infelizmente ainda existe no mercado de trabalho.

Se as organizações enxergarem o potencial produtivo da pessoa com autismo, 
todos ganham. Mas para isso funcionar de verdade, a companhia deve ter em mente 
que toda a sua equipe deve estar preparada. Não é só contratar, mas entender as 
especificidades e realizar as adaptações que minimizem as dificuldades naturais da 
condição. Por isso, preparar a equipe para receber o novo profissional e ao mesmo 
tempo levar informações úteis sobre o TEA é fundamental.

É muito comum que alguns gestores não saibam como lidar com determi-
nados comportamentos, ao contrário do que muitos pensam, cada pessoa com 
TEA é única, por isso faz toda a diferença conhecer o perfil desses trabalhadores, 
para assim, encontrar as atividades laborativas nas quais poderão explorar o 
máximo de seu potencial. Assim, o funcionário ganha com mais reconhecimento 
e as empresas podem alcançar resultados muito melhores.  

Dia Mundial de Conscientização 
Sobre o Autismo: 85% dos autistas 
estão fora do mercado de trabalho

CÍNTIA SANTOS é Psicóloga.A
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POR   Daniela ChammaS 

ESPECIAL

Direito penal e a Psicopedagogia: 
interpretação de desenhos 
infantis na busca do agressor

“Ao desenhar, a criança se expressa, expõe seus me-
dos e alegrias. As crianças adoram desenhar. Levam 
seus desenhos para seus leitos ou, quando não po-
dem se levantar de suas camas por razões diversas, 
desenham ali mesmo. O desenho é uma janela para 
dois mundos: o mundo real e o mundo da fantasia. 
Neles, através do desenho, a criança viaja em suas 
criações e manifestações emocionais.”

“Criança, uma gota de água pura 
jogada num oceano contaminado”.

Nepom Ridna

“(…) interpretar o desenho de uma criança é explicar o que está 
obscuro, traduzindo-o numa linguagem compreensível, extraindo do 
desenho um sentido oculto tanto ao entendimento da criança quanto 
dos adultos que a cercam-, transcrevendo este sentido latente para 
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uma linguagem verbal. O desenho é o método de mais simples execução para 
se investigar traços de humor, de comportamento e de caráter de uma criança, 
assim como seus conflitos intrapsíquicos, suprindo, dessa maneira, sua dificul-
dade em falar de si mesma e expor os seus problemas.” (Mattos da Silva, 2010)

O Direito Penal protege os bens jurídicos necessários à sobrevivência da 
sociedade, aplicando e executando as sanções. Nesse sentido, quando aliado 
à Psicopedagogia, pode alcançar o agressor com maior facilidade através da 
interpretação de desenhos infantis.

Para Busatto (2006), a fala da criança pode não demonstrar todos os seus 
sentimentos, mas no desenho essa emoção se mostra mais clara, sendo possível 
interpretar como ela apresenta suas emoções. O desenho infantil representa 
o modo como a criança compreende o mundo. O inconsciente se manifesta 
nos aspectos simbólicos do desenho (Derdyk, 2016). Cunha (2000) defende 
que tudo o que é projetado nas imagens dos desenhos infantis são aspectos 
psicológicos que estão afetados.

Derdyk (2016) acredita na importância de se observar a dimensão espacial 
do desenho. Como exemplo, a autora defende que formas grandes no desenho 
podem indicar segurança, ocupação de lugar, bem como uma forma de chamar 
a atenção. Por outro lado, formas pequenas, marcam a necessidade de se sentir 
menor; são crianças tranquilas, que se conformam com pouco espaço.

Sousa (2020) entende que algumas características podem ser associadas 
às cores usadas pelas crianças ao desenharem. Cores fortes, indicam crianças 
exigentes, que procuram chamar atenção, e que estão abaladas emocional-
mente. Cores fracas, geralmente indicam um comportamento social adequado. 

As figuras humanas costumam, de forma frequente, representar a própria 
criança e aqueles de seu ambiente familiar. Nesse caso expressam claramente 
a situação atual do paciente. Em sua análise devemos sempre nos atentar ao 
que é expresso no rosto, braços e pés, conforme afirma Deheinzelin (1996). A 
não representação dos ouvidos pode relacionar-se ao desejo inconsciente da 
criança ser ouvida (Bédard, 2018). O detalhe do rosto sereno e com um leve 
sorriso demonstra a preponderância de sentimentos favoráveis. (Derdyk, 2016) 

 De acordo com Sousa (2020) assim que a criança começa a conjugar mais 
o ambiente em que está inserida ela começa a representar de forma mais 
clara o que vê, e isso dá-se inúmeras vezes pelas figuras que coloca na folha 
de papel. Ela afirma, de forma bem clara, “que os desenhos são autoretratos 
das crianças”, no desenho de figuras humanas representando a família e a si 
mesma, quando todos os membros da família apresentam feição de felicidade, 
a criança exterioriza seus sentimentos atuais. (Bédard, 2018) 

A representação gráfica de um barco indica a capacidade de adaptação 
da criança frente às circunstâncias inesperadas. (Salvador, 1999). A presença 
de água clara, com transparência, representa um momento tranquilo. A não 
representação de elementos do oceano, como peixes, por exemplo, significa 
sensação de vazio emocional (Bèdard, 2018). As ondas, quando presentes, 
podem indicar as mudanças recentes no ambiente familiar ou diário da criança. 
(Di Leo, 1985).
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Desenhar a forma humana na região central da folha, refere-se ao seu 
momento atual; com fisionomia alegre, remete a elementos favoráveis (Bédard, 
2018). O desenho de uma chaminé representada em casas, pode ter diversos 
significados em relação ao estado emocional atual da criança. A presença de 
uma nuvem escura e densa pode indicar condições desfavoráveis no ambiente 
familiar. Já a presença de chaminé sem fumaça ou com fumaça branca e suave 
indica elementos favoráveis e positivos. (Di Leo, 1985) 

 No desenho da figura humana é preciso estar atento ao que é expresso nos 
detalhes do desenho. Quando a criança desenha os braços afastados do corpo, 
significa que ela quer ser ouvida (Bédard, 2018). Os olhos grandes têm relação 
com o sentimento de curiosidade, e a boca com sorriso geralmente reflete o 
estado emocional atual com elementos favoráveis. (Derdyk, 2021)

A presença de um animal de estimação remete à lembrança do lar e à 
segurança da rotina diária (Di Leo, 1985). Segundo Luquet (1969), “a intenção 
de desenhar tal objeto não é senão o prolongamento e a manifestação de sua 
representação mental.”, desta forma temos que essa representação possibilita 
demonstrar o afeto da criança pelo animal desenhado. 

Já Bédard (2018) afirma que o animal representado frequentemente reflete 
o sentimento atual da criança. Em um desenho com os traços leves, nota-se a 
preponderância de sentimentos favoráveis.

Quando o sol estiver desenhado no centro do papel ele representa a pró-
pria criança, e nesse contexto ela quer buscar sua independência, e acredita 
também que tem certa responsabilidade sobre seu pai e sua mãe (Salvador, 
1999). Já a presença das nuvens indica a consciência da criança que a sua vida 
é composta de momentos agradáveis e momentos difíceis, sendo que nuvens 
azuis apontam para o bom tempo, enquanto nuvens escuras indicam a pre-
sença de tormenta (Di Leo, 1985). 

A representação da chuva pode ser vista sob o aspecto positivo ou nega-
tivo, representando o agente purificador ou devastador, mas de forma mais 
frequente, a representação da chuva está associada a um certo cansaço físico 
e descontentamento, sugerindo a presença de sentimentos de certa forma 
desfavoráveis. (Bédard, 2018)

A presença de ciúmes dos irmãos também pode ser retratada através da não 
colocação dos mesmos no desenho, quando é retratada, por exemplo, apenas 
a criança e seus pais. Quando indagadas a respeito dos detalhes do desenho 
as crianças geralmente referem nesses casos que os irmãos saíram ou estão 
dormindo. (Bédard, 2018) 

Apesar de desenhos representando dias chuvosos indicarem uma neces-
sidade de descanso, quando todos os membros da família retratados nesse 
desenho chuvoso apresentam sorriso amplo, entende-se que preponderam 
sentimentos favoráveis no atual momento de vida da criança. (Salvador, 1999)

Nos desenhos onde o sol é retratado, se o sol for desenhado do lado esquerdo 
do papel, pode ser a representação da influência da mãe na vida da criança. 
Quanto mais forte forem representados os raios, maior a significação de que 
a mãe esteja de certa forma tentando impor sua vontade sobre a vontade da 
criança (Di Leo, 1985). Já a presença de nuvens demonstra a presença de uma 
criança também sensível a influência da figura paterna (Bédard, 2018).
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Tomando-se como exemplo uma criança que desenha uma paisagem 
com árvores, a análise deste elemento se divide em três partes, a base e raízes, 
espessura e altura do caule, bem como avaliação das folhagens e ramos. A base 
do tronco remete à energia física da criança, e como ela interpreta a estabi-
lidade que o meio ambiente lhe traz. A presença de um tronco amplo e largo 
demonstra firmeza da criança e estabilidade. Um tronco com a base estreita 
demonstra uma criança de saúde frágil. (Bédard, 2018) 

Já as folhas da árvore refletem a imaginação e a criatividade da criança. Uma 
criança triste e sem motivação desenha geralmente uma árvore sem folhas e 
com poucos galhos. Por outro lado, a presença de folhagem abundante indica 
a presença de muitas ideias e projetos, associados a sentimentos predominan-
temente favoráveis. (Salvador, 1999)

Com relação à presença de flores, de modo geral a criança que desenha 
flores demonstra que quer agradar, e de certa forma retribuir algum carinho 
recebido (Derdyk, 2021). As flores também remetem à representação da Pri-
mavera, que indica inconscientemente um sentimento de esperança e reno-
vação. (Di Leo, 1985)

Os desenhos com formas grandes mostram certa segurança, enquanto a 
confecção de desenhos em formas pequenas parece serem feitos por crianças 
que normalmente precisam de pouco espaço para expressar suas idéias (Derdyk, 
2021). Uma porta muito grande indica as boas-vindas a todos, demonstrando 
uma vontade de receber amigos e visitas (Bédard, 2018). Essa tendência também 
é demonstrada no desenho quando há a figura humana ao lado da casa. 

 Segundo Derdyk (2021) a manifestação do desenho da criança no papel 
reflete uma manifestação externa do que acontece no plano do pensamento, 
ou seja, reflete construções elaboradas mentalmente. Dessa forma, o objeto 
internamente representado apresenta correspondência com o real, facilitando 
ao adulto identificar a intenção da criança através da interpretação do desenho.

É possível analisar também a representação gráfica de uma casa. Uma casa 
muito grande em relação ao tamanho do papel evidencia a vivência de um 
período mais emocional que racional. Já o desenho de casas pequenas sugere 
a presença de introspecção. Com relação à porta, vemos que se a maçaneta 
ou fechadura estiver posicionada à esquerda demonstra que os pensamentos 
estão ligados predominantemente ao passado, espelhando uma busca maior 
por segurança. Se posicionada à direita indica uma necessidade de mudança, 
com foco no futuro (Bédard, 2018). Quando a maçaneta for representada no 
centro da porta, fica evidenciado uma maior preocupação com o presente, 
refletindo provavelmente a sua situação atual. Isto corrobora com as ideias 
expressas por Deheizelin (1994) onde afirma: “que os desenhos são autorre-
tratos das crianças”

A figura humana é um elemento gráfico muito utilizado pelas crianças. 
Na maior parte dos casos ela representa a própria criança, ou as pessoas ao 
seu redor. Nessa situação devemos analisar o desenho como um todo, mas 
também avaliando especificamente os braços, os pés e o rosto. (Salvador,1999) 

Os olhos relativamente pequenos demonstram que a criança prefere não 
ver o que está acontecendo ao seu redor, o que é compatível com a sua situação 
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atual de estado emocional triste. Já olhos grandes demonstrariam uma criança 
curiosa. (Bédard, 2018) 

Com relação às mãos, se não estiverem representadas indica que a criança 
se sente incapaz de dominar a situação atual. Se não apresentar pés, ela está em 
um período de busca de estabilidade (Salvador, 1999). A ausência de boca revela 
que a criança prefere ficar calada; já uma boca acentuada pela abertura e pela 
cor, mostra que a criança fala tudo o que pensa. Uma boca esboçando um leve 
sorriso demonstra certo bem-estar da criança nesse momento. (Derdyk,2021)

Analisando o desenho de uma casa, se a porção inferior do desenho foi 
realizada com um traço contínuo, sugere uma criança dócil e em harmonia. 
Com relação à casa temos que esta é uma representação gráfica utilizada com 
frequência pelas crianças e que pode trazer informações interessantes na ava-
liação do desenho. (Bédard, 2018)

Nesse aspecto o tamanho da casa deve ser sempre avaliado. Casas muito 
grandes sugerem que a criança se encontra em uma fase mais emotiva que 
racional. Já a representação de uma casa muito pequena sugere que a criança 
esteja em um estado de ânimo predominantemente introspectivo. (Di Leo,1985) 

Faz-se necessário analisar a posição das figuras representadas no desenho, 
sendo que a porção inferior do papel denota sobre as necessidades físicas e 
materiais que pode ter a criança. Caso a porção central da folha for utilizada 
de forma preponderante temos que os pensamentos estão relacionados a situ-
ação atual da criança. (Bédard, 2018)  

Vale ressaltar que o uso da cor azul associado a traços arredondados 
demonstra novamente sentimentos favoráveis da criança em relação a sua 
situação atual (Salvador, 1999). Com relação à posição das figuras no desenho 
infantil temos que, segundo Bédard (2018) todos os elementos gráficos pre-
sentes na parte superior do papel estão relacionados à cabeça, a curiosidade, 
imaginação, o intelecto e o desejo de descobrir novas coisas. A porção inferior 
do papel remete às necessidades físicas e materiais que pode ter a criança. De 
modo interessante temos também que os desenhos e representações gráficas 
do lado esquerdo sugerem pensamentos que giram em torno ao passado, 
enquanto o lado direito, o futuro. 

Nessa perspectiva, a criança analisa o espaço e a sua situação atual e a 
desenha. Segundo Luquet (1969) a criança acaba, de forma inconsciente, por 
reproduzir o contexto a sua volta, principalmente o meio ao qual está inserida.

De acordo com Bédard (2018), a parte inferior do papel usualmente nos 
informa sobre as necessidades físicas e materiais que pode ter a criança. O lado 
direito indica pensamentos que giram em torno do futuro.

Bédard (2018) relata que as cores também possuem forte vínculo com a 
expressão dos sentimentos das crianças no desenho, sendo que o azul sina-
liza a paz e a tranquilidade, enquanto o verde remete à uma certa maturidade, 
intuição e sensibilidade. De certa forma a presença dessas cores remete a sen-
timentos favoráveis, tendendo a alegria. 

O desenho de montanhas indica a presença de estabilidade, sendo que esta 
pode já estar presente ou ainda estar sendo almejada (Salvador, 1999). Ao dese-
nhar, a criança se expressa, expõe seus medos e alegrias. As crianças adoram 
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desenhar. Levam seus desenhos para seus leitos ou, quando não podem se 
levantar de suas camas por razões diversas, desenham ali mesmo. O desenho 
é uma janela para dois mundos: o mundo real e o mundo da fantasia. Neles, 
através do desenho, a criança viaja em suas criações e manifestações emocio-
nais. (Di Leo, 1985) ESPÍRITO SANTO 

Os desenhos das crianças podem denunciar crimes e, desse modo, ajudar 
nas investigações da polícia. Quando está desenhando, a criança expressa seus 
sentimentos, sendo capaz de ilustrar cenas marcantes vividas em sua vida. Sendo 
assim, esses desenhos se transformaram em ferramentas eficazes no auxílio aos 
profissionais a fim de investigar crimes como abuso sexual e violência doméstica.

Nas escolas, os professores costumam pedir aos alunos para fazerem dese-
nhos expressando como foi seu fim de semana ou outras experiências que eles 
tenham vivido. Algumas vezes o que ocorre é que, nesses momentos, as crianças 
podem retratar cenas de crimes os quais elas presenciaram ou foram vítimas 
e que, por alguma razão, não tinham contado aos adultos. 

Ieda Maria Rocha, Diretora de Escola Municipal em Vitória, acrescenta 
que “na educação infantil nós temos bem claro que o desenho é uma forma 
de a criança se expressar. Ela passa para o desenho tudo aquilo que vivencia, 
as experiências, e essas histórias também muitas vezes nos são relatadas nas 
rodas de conversa, nos diálogos. As crianças trazem para a escola as vivências 
delas de outros espaços, como de onde elas moram”.

Os desenhos infantis podem expressar formas de violência das quais as pró-
prias crianças foram vítimas. Desenhar a situação que lhes causou sofrimento 
e dor é para elas uma forma de pedir socorro. Para o delegado Lorenzo Pazolini, 
da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), “Essa técnica do 
desenho é muito importante, porque quebra o gelo com a vítima e muitas vezes 
a criança está tão fragilizada pelo abuso que sofreu que ela não consegue se 
expressar em palavras. Temos  desenhos de armas de fogo, de partes do corpo 
que o abusador tocou, assim ela consegue se expressar. Esses desenhos, inclu-
sive, são utilizados como prova tanto na fase policial quando na fase judicial”.

Pazolini também acrescenta a importância da atenção dos pais aos 
pequenos: “Muitas vezes essa criança quer falar, mas não encontra um caminho 
em casa. Ou às vezes ela não quer falar, mas encontra no desenho uma forma 
de demonstrar aquilo que ela passou. A família é a principal garantidora desse 
respeito à criança; é fundamental que os adultos as ouçam”.

Marcella Dezan, psicóloga da Polícia Civil explica: “quando a gente fala de 
violência contra a criança, logo pensamos na sexual, que é a mais grave, mas 
também existe a violência doméstica. Em um dos desenhos que analisamos, a 
criança retratou o pai como monstro, com a arma na mão e direcionada para 
a mãe que estava na porta, e descobrimos que esse filho viu o pai agredindo 
a mãe várias vezes”.

Muitos especialistas acreditam que não existe um formato padrão dos 
desenhos feitos por crianças que foram vítimas ou testemunharam algum 
crime. Ainda assim, os profissionais que trabalham envolvidos na avaliação 
dos desenhos conseguem distinguir o que é fantasia do que é uma provável 
prova policial. 
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Débora Monteiro, psicóloga, defende que “São várias formas e cada criança 
se expressa de uma maneira. Na maior parte das vezes, elas desenham o 
agressor com linha preta, monstros, com unhas mais fortes, dentes ou com 
órgãos genitais expostos”.

Monteiro também acrescenta que “cada forma e cor escolhida trazem 
coisas do consciente e inconsciente das crianças. E na imagem que constroem, 
apresentam sem que percebam suas vontades e sentimentos. Essa técnica nos 
permite entrar no mundo delas, que não costumam contar por vergonha ou 
medo de não serem entendidas”. 

Por se tratar de uma análise bastante complexa, essas crianças são assis-
tidas por policiais qualificados para prestarem depoimento, sendo que sua 
identidade fica preservada. A psicóloga da Polícia Civil acrescenta que “uti-
lizamos o desenho como ‘quebra gelo’, porque a criança tem dificuldade em 
chegar num ambiente desconhecido e interagir. A responsabilidade é muito 
grande, principalmente quando se trata de violência sexual”. 

É muito importante entender as características peculiares apresentadas 
nos desenhos feitos por crianças que sofreram violência sexual. Esses dese-
nhos descrevem cenas vivenciadas pelas crianças, revelando o que estava no 
inconsciente, demonstrando sinais bem peculiares. 

Para Furth (2011), é preciso observar o desenho atentando para algumas ques-
tões relacionadas aos sentimentos que os desenhos transmitem. O autor entende 
que o desenho comunica sempre um sentimento. A ausência ou o que está fal-
tando no desenho, o que está ausente ou foi deixado de lado na figura expressa 
ou simboliza o que está ausente ou faltando na vida das crianças. (Furth, 2011)

Ao analisar os desenhos, observa-se o que é central, que está posicionado 
no centro do desenho, que pode indicar o problema ou algo que seja impor-
tante para o indivíduo. Com relação à proporção e ao tamanho dos desenhos 
de pessoas e objetos, vale saber que as figuras de tamanho excessivo enfatizam 
e as de tamanho reduzido parecem desvalorizar. Nesse segmento, as rasuras 
podem indicar situação conflituosa ou áreas em que a representação do sím-
bolo na vida está ganhando nova significação. (Furth, 2011) 

Com base nessas considerações, seguem alguns desenhos que podem 
ilustrar o que vem sendo abordado nesse artigo. Todos os desenhos que aqui 
estão apresentados foram retirados de fontes que preservam a identidade 
das crianças. Esses desenhos apenas ilustram características comuns que são 
encontradas em desenhos de crianças vitimadas pela violência sexual.

Figura 1: Desenho de criança I

Fonte: C:/Users/Usuario/Downloads/2016.
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O desenho da Figura 1 foi feito por uma menina de 8 anos que desenha seu 
agressor em uma gaiola. Observa-se a chave no canto superior direito rodeada 
de espinhos a fim de que ninguém consiga pegá-la. 

Furth (2011), acrescenta que, ao avaliarmos um desenho, devemos observar 
suas anomalias internas. Algumas vezes encontramos figuras humanas dese-
nhadas sem as mãos e a criança nos diz que não sabe desenhar as mãos. Porém, 
é possível perceber o rosto e as roupas desenhadas com detalhes. Após observar 
que a criança consegue desenhar rostos, roupas e sapatos de maneira detalhada, 
conclui-se que ele também tem habilidade suficiente para desenhar mãos. 
Então é possível perguntar o que essa criança está reprimindo, ou o que falta 
em sua vida que as mãos – ou a falta delas – estão representando. (Cunha, 2000)

Rabello (2014) entende que, com relação à figura humana, é necessário 
verificar que partes do corpo são omitidas, ou se há partes do corpo que apre-
sentam tamanho desproporcional às demais. Todos esses aspectos trazem sim-
bolismos que relatam um pouco desta criança, bem como suas necessidades, 
medos, insatisfações e alegrias. A representação da figura humana mostra o 
que a criança quer comunicar; tudo aquilo que sente, guarda para si e não 
consegue expressar em palavras. (Cunha, 2010)

Figura 2: Desenho de criança II

Fonte: C:/Users/Usuario/Downloads/2016.

O desenho da Figura 2 foi feito por uma menina de 10 anos e retrata algo 
comum em desenhos de crianças que são vítimas de abuso sexual. Para Azevedo 
(2001), nota-se nos sujeitos vítimas de violência sexual, como mãos e pernas 
ausentes além da ênfase exagerada nos órgãos genitais. A autora também cita 
a presença de olhos persecutórios e mãos soltas no espaço, evocando, segundo 
ela, muito provavelmente, a figura do agressor sexual. 

Na Figura 3, observa-se um desenho criado por um menino de 8 anos que 
retrata o pai como um monstro, enquanto ele, a mãe e a irmã choram.
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Figura 3: Desenho de criança III
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Fonte: C:/Users/Usuario/Downloads/2016.

Reza a Lei nº 8.069/90, ECA, em seu art. 5º que “Nenhuma criança ou ado-
lescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, explo-
ração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer aten-
tado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais”.

É notório que muitas crianças, seja nas periferias ou em residências de 
classe média e alta, estão vivenciando uma realidade cruel, vulneráveis a todo 
tipo de perigo, abusos e criminalidade. Essa triste condição de muitos menores 
brasileiros urge mudanças. O atual Código Penal e ECA são grandes aliados na 
luta contra crimes que ocorrem contra os menores. Contudo, é difícil alcançar 
os crimes intrafamiliares, que se dão na surdina, dentro do próprio lar. Para 
solucioná-los, faz-se necessário capacitar cada vez mais educadores e profissio-
nais do Direito, tornando-os aptos a ler nas entrelinhas dos discursos infantis, 
aptos a avaliar as atitudes e desenhos, que possam conduzi-los ao criminoso 
a fim de puni-lo, no lugar certo, na hora certa.  
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R
onald F. Inglehart e Pippa Norris têm documentado extensamente a 
escalada dos líderes populistas em vários países do mundo (Trump, 
Brexit, and the Rise of Populism, 2016). Steven Levitsky tem mos-
trado que os líderes populistas contemporâneos têm conquistado 

o poder por meio do voto livre e democrático, e não pela via dos golpes de 
estado (How democracies die, 2018).

O que está por trás dessa escalada? O fenômeno do populismo moderno 
está intimamente ligado às mudanças que vêm ocorrendo no mercado de 

Os riscos do populismo

“Não é fácil afastar a preferência pelo populismo quando a 
desigualdade é sentida como injusta.”
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trabalho, provocadas por recessões e pela adoção de tecnologias disruptivas. 
Essas tecnologias têm uma preferência especial para destruir empregos de 
classe média. Por exemplo, quando a inteligência artificial entra em um grande 
almoxarifado, o gerente que controla os estoques é dispensado. Quando se 
instalam sistemas digitais de tradução para conferências virtuais, desapa-
rece o trabalho dos que fazem interpretação simultânea. Nos cursos on-line, 
tomam o lugar de professores. E assim por diante. Todos os trabalhadores 
de classe média.

Quando isso ocorre, os profissionais mais bem-educados conseguem se 
reciclar, adotam outra ocupação e até sobem de classe social. Os que não con-
seguem vão dirigir Uber, entregar mercadorias, ser zelador de prédio etc. São 
legiões de pessoas de classe média que fazem mobilidade social descendente. 
Em muitos países, há mais gente que desce do que sobe na pirâmide social. A 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) diz: 
“Parece que o elevador social do mundo quebrou”.

Como seres humanos constituídos de razão e emoção, os que descem 
socialmente são dominados pelo sentimento de privação relativa que surge 
ao verificarem que sua situação está pior do que muitos integrantes dos seus 
grupos de referência – colegas, amigos e parentes. Esse sentimento é carre-
gado de frustração, descontentamento e sensação de injustiça. Movidas pelas 
poderosas forças dos sentimentos, essas pessoas se agarram aos líderes popu-
listas de esquerda e de direita que prometem mudar e melhorar a sua vida. São 
grupos imensos de eleitores que vêm passando por esse processo. 

Por que os líderes populistas os atraem? Em geral, os líderes populistas 
acentuam a divisão entre o “povo sofrido” e a “elite corrupta”. Eles agem como 
se tivessem a representação moral exclusiva do povo e deixam subentendido 
que o governo pode tudo. Defendem o assistencialismo como combate às 
regalias das elites. Prometem cortar impostos e aumentar os salários. Aos 
olhos dos que mais sofrem, são vistos como seus defensores e salvadores 
da pátria.

Historicamente, porém, a prática do populismo tem arrebentado os orça-
mentos e criado graves desequilíbrios nas finanças públicas. Isso solapa a con-
fiança dos investidores, compromete o crescimento econômico e joga os países 
em recessões crônicas. É um sistema insustentável. Na América Latina, o caso 
da Argentina é emblemático, mas isso tem ocorrido em vários países (Daron 
Acemoglu e James A. Robinson, Why nations fail, 2012).

Não é fácil afastar a preferência pelo populismo quando a desigualdade 
é sentida como injusta. No momento, a pandemia agravou a desigualdade e 
detonou muitas ações necessárias de pura assistência social. Será impossível 
governar sem isso. Mas se a governança se resumir ao assistencialismo, o futuro 
com recessões crônicas estará selado.  

JOSÉ PASTORE é Professor da Universidade de São Paulo e Presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da 
Fecomercio-SP. É membro da Academia Paulista de Letras.  



POR   euDeS Quintino De oliveira Júnior

O 
tema aborto vem frequentando com certa assiduidade 
as discussões travadas a seu respeito e a conclusão é 
que recrudesce cada vez mais a polêmica, justamente 
por ser incandescente e envolver posições inquebrantá-

veis. Aparentemente os argumentos são repetitivos, porém, na re-
alidade, a reiteração é justamente para buscar o amadurecimento 
a respeito de sua conveniência ou rejeição definitiva.  O ambien-
te, quando propício e de alta fermentação coletiva, colabora para 
a busca de uma decisão que seja satisfatória à população. Além 
do mais não é um assunto voltado para uma área específica e sim 
regido pela interdisciplinaridade, em que várias vozes da saúde, 
psicologia, sociologia, religião, direito, ética e outras tantas falam 
ao mesmo tempo trazendo suas colaborações.

Nos últimos anos alguns países da América Latina – Uruguai, 
Guiana, Cuba, Porto Rico, Argentina e agora Colômbia, até então 
considerados conservadores a respeito do tema – passaram a romper 
as estruturas sólidas que os amarravam a um conservadorismo 
fincado em tradições e, graças aos movimentos feministas, conse-
guiram aprovar a descriminalização do aborto. Paradoxalmente, 
nos Estados Unidos, alguns estados firmaram posição em insistir 
na proibição. Na realidade, já existia tal possibilidade quando o ato 

Descriminalização do 
aborto na América Latina

“A evolução dos costumes traz consigo novas realida-
des que muitas vezes desmontam a estrutura de valo-
res até então solidamente fincados no universo social e 
determina uma profunda mudança comportamental.”

ENFOQUE
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fosse praticado para salvar a vida da gestante, proveniente de estupro ou de 
má-formação do feto. 

Recentemente o Senado da Argentina aprovou lei que foi regulamentada 
pelo Executivo (Lei 27.610/2020) estabelecendo a interrupção da gravidez até a 
14ª semana de gestação. Após esse período, prevalece a regra anterior consistente 
em salvar a vida da gestante ou quando a concepção for fruto de estupro. A pro-
posta fazia parte dos compromissos eleitorais do presidente Alberto Fernández.

Na regulamentação legal ficou disciplinado que toda gestante poderá ter 
acesso ao aborto, que será realizado pelo sistema de saúde, de forma gratuita e 
segura. As gestantes menores de 13 anos terão acesso ao programa desde que 
acompanhadas por um dos pais ou do representante legal. Adolescentes entre 13 
e 16 anos necessitarão da autorização se o procedimento comprometer sua saúde. 
Já as maiores de 16 anos terão autonomia plena e decidirão por sua própria conta.

No Uruguai a lei existe há mais tempo (Lei 18.987/2012). É permitido o aborto, 
em qualquer circunstância, até a 12ª semana de gestação. Em caso de estupro 
ou se for para salvar a vida da gestante ou até mesmo de má-formação do feto, 
pode ocorrer em qualquer período. A gestante será entrevistada por uma equipe 
multidisciplinar que, dentre outras ponderações, sugerirá a ela a possibilidade 
de levar adiante a gravidez para entregar posteriormente a criança para adoção.

A Colômbia, em recente decisão apertada proferida pela Corte Constitucional 
(cinco votos a favor e quatro contra), descriminalizou a modalidade e permitiu 
a realização do aborto até a 24ª semana de gestação e, acima desse período, em 
qualquer tempo, quando se tratar das hipóteses de estupro, má-formação do feto 
ou risco de morte da gestante. Por se tratar de uma decisão judicial, há neces-
sidade da intervenção do Congresso para a regulamentação da matéria, mas é 
certo que nenhuma colombiana poderá ser julgada pela prática do crime abolido. 

No Brasil aborto é o produto da concepção eliminado pelo abortamento. É 
considerado crime pelos tipos penais dos artigos 124 e 126 do Código Penal, com 
exceção de duas hipóteses: gravidez decorrente de estupro ou quando não há 
outro meio de salvar a vida da gestante. Em ambos os casos, não há necessidade de 
obtenção de autorização judicial, como é comentado amiúde. E há também uma 
terceira hipótese, ainda não formatada em lei, que é a permissão do procedimento 
quando se tratar de feto anencefálico, tema que foi discutido pelo Supremo Tribunal 
Federal na ADPF 54 (arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental).

Essa mesma Corte de Justiça, cumprindo sua missão constitucional, palco 
de relevantes decisões que repercutem sobremaneira na vida brasileira, abriu 
suas portas para o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fun-
damental (ADPF 442), intentada pelo PSOL, arguindo a descriminalização do 
aborto voluntário até o terceiro mês de gestação. A fundamentação do pedido 
apega-se aos direitos da dignidade, da liberdade e da procriação da mulher, 
conflitantes que são com o regramento penal proibitivo.

A primeira indagação que se faz, até mesmo como preliminar para o debate, 
reside na discutida competência da Corte Suprema para analisar a questão. 
Questionou-se, ainda no âmbito das audiências públicas, a respeito do ati-
vismo judiciário que, no caso, estaria invadindo a competência do Legislativo, 
retirando do Congresso o conhecimento da matéria, locus apropriado para 
expressar a soberania do povo. O Judiciário, por este prisma, não está jungido 
da legitimidade para fazer nascer um novo direito positivo.

ENFOQUE
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A manifestação originária, de pura índole constitucional, fonte que emana 
todo poder conferido pelo povo, deve ser exercida pelo Congresso Nacional, 
legitimado que é para discutir e estabelecer regras a respeito de tema tão 
abrangente, com ampla participação da sociedade, inclusive com a coleta de 
consulta pública. A restrita área do Judiciário, por onde caminha a pretensão 
deduzida, figurando como manifestação derivada, irá culminar em uma decisão 
interpretativa de princípios, de veio nitidamente hermenêutico, sem a chan-
cela popular a respeito da legalização ou não do aborto. 

Não se pode olvidar e nem mesmo deixar de citar parte do memorável 
voto do então Ministro Cezar Peluso, do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 
54, em 2012, que despenalizou o abortamento de fetos anencéfalos, em tão 
curto, mas bem postado parágrafo:

“Essa tarefa é própria de outra instância, não desta Corte, que já as tem 
outras e gravíssimas, porque o foro adequado da questão é do Legislativo, que 
deve ser o intérprete dos valores culturais da sociedade e decidir quais possam 
ser as diretrizes determinantes da edição de normas jurídicas. É no Congresso 
Nacional que se deve debater se a chamada ‘antecipação do parto’, neste caso, 
deve ser, ou não, considerada excludente de ilicitude.”1

Neste caminhar alguns passos já foram dados visando patrocinar a descri-
minalização do aborto. A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal,2 analisando 
pedido de revogação de prisão preventiva de cinco pessoas que trabalhavam 
em uma clínica clandestina de aborto, com votos dos Ministros Edson Fachin, 
Rosa Weber e Luís Roberto Barroso, entendeu que o aborto praticado nos três 
primeiros meses de gestação não é crime. É certo que a decisão não foi profe-
rida pelo Plenário da mais alta Corte de Justiça do país, mas, de qualquer forma, 
abre um precedente para que outros juízes, invocando o mesmo entendimento, 
venham a descriminalizar o aborto. 

A fundamentação legal teve como base de sustentação a autonomia da von-
tade da gestante, a proteção da sua integridade física e psíquica, seus direitos 
sexuais e reprodutivos, além da igualdade de gênero. São direitos de última 
geração na avaliação de Bobbio e que, inegavelmente, tutelam a mulher na 
sua função procriativa, observando que, no caso presente, trata-se de gravidez 
proveniente de prática sexual consentida. Por outro lado, evita-se a criminali-
zação exclusivamente contra as mulheres pobres que não podem se socorrer 
a um procedimento que seja seguro e fornecido pelo Estado.

A evolução dos costumes traz consigo novas realidades que muitas vezes 
desmontam a estrutura de valores até então solidamente fincados no universo 
social e determina uma profunda mudança comportamental. Virar as costas 
e seguir adiante de nada adiantará porque o novo embrião, que se encontra 
em gestação, vem ganhando corpo e, ao que tudo indica, após o parto, será 
coberto pelo manto da legalidade.  

NOTAS

1 https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3707334.
2 HC nº 124.306, de 2017.
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GESTÃO DE ESCRITÓRIO

POR   Carla reiS

N
ão é de hoje que inúmeras tentativas de golpe são apli-
cadas nos mais diversos ramos de atuação. O que mais 
temos visto são redes sociais clonadas, solicitação de 
transferência bancária e, até mesmo, o auxílio emergen-

cial foi usado para tirar dinheiro das vítimas.
Porém, observa-se um crescimento considerável nesse número, 

sobretudo, pós-pandemia. Nesse período houve um aumento signi-
ficativo no uso de celulares, redes sociais, compras online e buscas 
incansáveis por informações sobre direitos e tudo o que possa ajudar 
ou favorecer nesse momento difícil.

A área da advocacia é uma das que mais vêm sofrendo esses ata-
ques. Estelionatários se passam por advogados e/ou funcionários de 
um determinado escritório, ou até mesmo do próprio Tribunal de 
Justiça – munidos de informações processuais – e por meio de cartas, 
e-mail, telefonemas e WhatsApp estão solicitando adiantamento de 
valores para que, supostamente, venha a ser feito o pagamento da 
ação judicial que aquela pessoa faz parte.

É possível, hoje, acompanhar de perto as movimentações proces-
suais por meio das páginas dos Tribunais e embora esse acesso seja 
muito positivo, a título de segurança das partes envolvidas, inclusive, 

“A mesma informação que facilita o acompanha-
mento para as partes do processo, entrega de maneira 
muita fácil, elementos que são utilizados nos golpes e 
que acabam infelizmente passando total credibilida-
de aos criminosos.”

Escritórios de advocacia 
sofrem golpes digitais
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acreditamos que a facilidade e a transparência na disponibilização das infor-
mações processuais que são oferecidas às partes interessadas sejam a porta 
de entrada para esses crimes. Tal medida faz, também, com que as pessoas 
ajam sem orientações do advogado, movidas logicamente pelo interesse de ver 
resolvido processos que habitualmente tramitam no judiciário há vários anos, 
acabam confiando em informações pessoais verdadeiras, pois são abertas a 
todos pela própria publicidade dos atos processuais ofertadas pelo judiciário.

Assim, a mesma informação que facilita o acompanhamento para as partes 
do processo, entrega de maneira muita fácil, elementos que são utilizados nos 
golpes e que acabam infelizmente passando total credibilidade aos criminosos.

Diariamente, recebemos em nosso escritório, diversas denúncias de ten-
tativa de estelionato e que são de total relevância no auxílio ao combate a 
esses crimes.

Não se sabe o que causou o progresso dessas tentativas de golpe. Acredi-
tamos que o desemprego e a falta de informação estejam contribuindo para 
que cada vez mais pessoas caiam nessas armadilhas. A população está atra-
vessando um momento muito delicado e a necessidade financeira pode ser o 
gatilho para que os credores na esperança de receberem seus valores tomem 
atitudes precipitadas e desesperadas.

Seguem algumas orientações importantes:
– Os escritórios de advocacia jamais solicitam qualquer tipo de antecipação 

de valores, para fins de recebimento de crédito judicial;
 – Quando receber qualquer tipo de mensagem ou ligação com este teor, 

antes de tudo, deve-se fazer contato com o escritório responsável pela ação 
e comunicar o ocorrido, através de meios próprios, sem jamais confiar em 
números de telefones repassados pelos próprios criminosos. Caso não tenha 
o número do escritório, localize os canais disponíveis principalmente nos sites 
dos escritórios;

– É de extrema importância anotar o número do telefone que gerou a 
ligação e tirar foto da tela (print) caso tenha sido via mensagem de texto ou 
e-mail. Tais medidas auxiliarão na hora de fazer o boletim de ocorrência e se 
possível, registrar o B.O. o quanto antes;

– Não acesse nenhum link enviado por número desconhecido nem for-
neça informações pessoais. Em caso de dúvidas, peça ajuda a um parente ou 
vizinho mais próximo;

– Em hipótese alguma, deposite ou transfira qualquer valor sem consultar 
o seu advogado(a).

Ainda, a Ordem dos Advogados de São Paulo, lançou uma campanha para 
instrução dos credores, onde convida os principais escritórios que possuem 
credores com precatórios a gravarem um vídeo de conscientização dessas ame-
aças. O objetivo é que essa informação juntamente com as orientações alcance 
o maior número de pessoas no país e principalmente no estado de São Paulo.  

CARLA REIS é formada em Administração de Recursos Humanos pela Universidade Nove de Julho e pós-gradu-
anda em marketing pela FGV – Fundação Getúlio Vargas.A
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PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

“A nova redação da Lei de Improbidade Administra-
tiva apenas positivou o que a jurisprudência já vinha 
decidindo e também o que a doutrina vem ensinando 
há mais de vinte anos, e, portanto, devem ser afasta-
das e repudiadas as opiniões infundadas provenien-
tes da mídia sem conhecimento técnico e profissional 
sobre o assunto.”

A nova Lei de Improbidade 
Administrativa e o 
elemento subjetivo do dolo

J
á tivéramos ensejo de dizer por inúmeras vezes que para a 
configuração do ato de improbidade administrativa é im-
prescindível a presença do elemento subjetivo do dolo.
E novel Lei federal nº 14.230, de 25 de outubro de 2021 alterou 

a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, em seu art. 1º, §§ 1º a 3º, nos 
seguintes termos:

POR   Gina CoPola
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“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade adminis-
trativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas 
funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, 
nos termos desta Lei.

Parágrafo único. (Revogado).
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas 

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis 
especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado 
ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade 
do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, 
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por 
ato de improbidade administrativa.”

Ou seja, a Lei nº 8.429/92, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 
14.230/21, continua alcançando apenas o administrador desonesto, e não o 
inábil, de modo que a culpa não é, nem nunca foi, elemento subjetivo sufi-
ciente para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Tem-se, dessa forma, que pequenos danos causados ao erário consequentes 
de equívoco, falha ou desconhecimento, ou lesões de menor potencial, ou 
atos sem elemento subjetivo do dolo não podem ser reputados como atos de 
improbidade administrativa, como sempre foi.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça tem sido a mesma há 
vinte anos, ou seja, “a ilegalidade só adquire o status de improbidade quando a 
conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública 
coadjuvados pela má-fé do administrador”, conforme v. acórdão proferido no 
RESP 480387/SP, rel. Ministro Luiz Fux, 1ª T, DJ de 24.05.2004, p. 163. 

E essa posição jurisprudencial é a mesma até hoje no e. Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se lê da recente r. decisão monocrática proferida nos 
autos do Recurso Especial nº 1766391-SP, rel. Min. Og Fernandes, datada de 1º 
de setembro de 2.021, que não conheceu do recurso especial interposto pelo 
Ministério Público, e decretou mais uma vez que:

“Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Supe-
rior possui firme entendimento de que a tipificação da improbidade administra-
tiva, para as hipóteses dos arts. 9º e 11, reclama a comprovação do dolo e, para 
as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente. No aspecto: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS CONFRON-
TADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE 
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. [...] 

IV – No presente caso, denota-se que ambos os julgados consignaram exa-
tamente a mesma tese de direito, qual seja, a de que a configuração da impro-
bidade administrativa, nas hipóteses do art. 10 da Lei nº 8.429/92, prescinde de 
comprovação de dolo, basta que haja culpa. [...] 

XII – Agravo interno improvido. 
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(AgInt nos EREsp 1.430.325/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA 
SEÇÃO, DJe 17/12/2019). 

Na espécie, o Tribunal de origem consignou que (e-STJ fl. 648): 
E na espécie não há prova minimamente consistente, que ao autor incumbia 

produzir, de que as aquisições pela Municipalidade de Sales, no princípio de abril 
de 2013, de autopeças da microempresa do irmão do Prefeito Municipal, em valores 
que somados não atingem seis mil reais, tenham decorrido de atitude dolosa dos 
envolvidos, com o intuito de beneficiarem indevidamente a pessoa jurídica de 
direito privado em detrimento de outros interessados, de obterem vantagem de 
pessoa ilícita ou qualquer outro propósito inconfessável. 

Da leitura do acórdão recorrido, dessume-se que a Corte local entendeu que 
os demandados não incorreram em ato de improbidade administrativa e que não 
está presente o elemento subjetivo na conduta, com suporte nas provas dos autos. 

Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordi-
nárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo 
produzido nos autos, desiderado incompatível com a via especial, consoante 
teor da Súmula 7/STJ. 

Ressalto que esta Corte Superior tem a diretriz de que improbidade é ilegali-
dade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo indispensável, para 
a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa para a 
tipificação das condutas descritas nos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/1992, ou, pelo 
menos, eivada de culpa grave nas do art. 10 (AIA 30/AM, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, DJe 28/9/2011). 

O que não ocorreu na hipótese, uma vez que o ente público não conseguiu 
comprovar o elemento subjetivo na conduta dos recorridos. 

No aspecto: 
DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. 

Ação de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei nº 
8.429/1992), lesão ao erário (art. 10 da LIA) e ofensa a princípios administrativos 
(art. 11). Esquema fraudulento operado no legislativo fluminense, consistente em 
nomeação de pessoas para cargos em comissão, na maioria mulheres de baixa 
renda, com prole numerosa, mediante promessa de inscrição no programa do 
Governo Federal Bolsa Família. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas 
delineados nos autos, afirmou a conduta de ilegalidade qualificada, existência 
de intuito maléfico na prática do servidor da casa, assim como valores despro-
porcionais em suas contas bancárias. Robusta prova documental e testemunhal. 
Elemento subjetivo e tipicidade, necessários à configuração de ato ímprobo, 
demonstrados na demanda vertente. Agravo interno do demandado desprovido

1. Cinge-se a controvérsia em saber se houve no caso configuração de ato 
de improbidade administrativa. 

2. Acerca do tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que improbidade é 
ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo indispensável 
para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para 
a tipificação das condutas descritas nos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/1992, ou, 
pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10 (AIA 30/AM, Rel. Min. TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, DJe 28.09.2011). 
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3. Na espécie, o implicado, então Especialista Legislativo na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, foi acionado e condenado pela prática 
de conduta ímproba que lesou caros princípios administrativos, bem como deu 
ensejo a enriquecimento pessoal ilícito, em razão de esquema fraudulento, que 
consistia na nomeação de pessoas para cargos comissionados no gabinete de 
Deputados Estaduais, mediante promessa de inscrição no programa do Governo 
Federal Bolsa Família. 

4. Entendeu a Corte de origem que houve evidenciação de efetiva conduta 
dolosa do demandado e enriquecimento pessoal ilícito. 

5. De fato, o Tribunal Fluminense apontou que o caso não se limitou a sim-
ples conduta irregular, alçando-se, na verdade, ao plano das improbidades, con-
figurando-se o elemento subjetivo e a lesão ao Erário necessários à sua confi-
guração, ao dissertar que a prova coligida aos autos demonstrou que, nos dois 
gabinetes envolvidos, foram fraudados 198 benefícios, o que perfaz um dano ao 
erário de cerca de R$ 122.800,00 mensais, referentes aos pagamentos feitos pela 
ALERJ aos funcionários fantasmas” comissionados (fls. 593/596). 

6. Registrou a Corte Estadual que a farta prova documental demonstrou que 
o Réu acompanhava as pessoas até a instituição bancária e permanecia com o 
cartão bancário daquelas em mãos, colaborando, assim, com o esquema de fraude 
e facilitando que terceiros enriquecessem ilicitamente (fls. 593/596). 

7. Assinalou o Órgão Julgador que a movimentação financeira incompatível 
com a renda do Réu, pode ser corroborada pelos extratos do Banco Itaú-Uni-
banco S/A, relativas ao período de 02 de janeiro de 2007 a 29 de maio de 2008 
(fls. 593/596). 

8. Esses aspectos factuais e probatórios, que foram represados no julgado 
recorrido e já não podem ser objeto de simples reexame em sede de recorribili-
dade extraordinária, foram amiúde expostos pelo Tribunal Fluminense. Inocorreu, 
na espécie, violação dos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/1992.

9. De fato, é imperioso promover-se distinção entre atos irregulares e atos 
ímprobos. O caso, porém, não pode ser resolvido com simples aprimoramento 
da gestão pública, com a melhoria dos processos de acompanhamento das 
rotinas internas do Estado, por órgãos correicionais, sendo necessária, na espécie, 
a intervenção da punitividade ao caráter da improbidade, dada a ilegalidade 
qualificada configurada. 10. Agravo Interno do demandado desprovido. (AgInt 
no AREsp 1.310.324/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, DJe 1º/7/2020). 

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a incidência da 
Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que 
falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, 
tendo em vista a situação fática do caso concreto. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do 
recurso especial. 

Publique-se. Intimem-se. 
Brasília, 01 de setembro de 2021. 
Ministro OG FERNANDES Relator”
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Tem-se, portanto, que sem a existência do elemento subjetivo do dolo não 
há ato de improbidade administrativa, conforme a nova redação dos art. 9º, 
art. 10, e art. 11, da LIA.

E, dessa forma, não é toda ilegalidade que pode ser configurada como ato 
de improbidade administrativa, sendo necessária a má-fé do agente para que 
se configure o ato ímprobo e reprovável nos termos da Lei Federal nº 8.429/92, 
conforme a redação do novo art. 17-C, § 1º, que reza:

“Art. 17-C (...)
§ 1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura 

ato de improbidade.”

Isso porque improbidade é e sempre foi sinônimo de desonestidade, de 
inidoneidade, e não de mera ilegalidade.

Depreende-se, portanto, que não é verdadeira a premissa no sentido de 
que todo ato ilegal – por ação ou omissão – é ato de improbidade, uma vez 
que resta sempre necessário o dolo do agente, com propósito de se locupletar 
pessoalmente ou favorecer ilegitimamente a terceiros.

É o que consta da nova redação da Lei.
Ainda nesse sentido foi o brilhante voto proferido pelo saudoso Ministro 

Relator Teori Zavascki, então do egrégio STJ, no v. acórdão proferido no RESP 
nº 1.038.777, julgado em 03/02/2011, de onde se lê:

“O problema se situa justamente nisto: ainda que se admita a ilegalidade; 
ainda que se admita que não existisse notória especialização; ainda que se admita 
como verdadeira essa afirmação do Tribunal de Justiça, isso por si só seria insu-
ficiente para impor uma sanção por improbidade, porque a improbidade é uma 
ilegalidade qualificada pelo elemento subjetivo da conduta, e essa qualificação 
faltou.

Quando se constata uma ilegalidade, isso por si só não gera sanção política, 
sanção administrativa, sanção pecuniária da improbidade. Pode até gerar a nuli-
dade do contrato, mas não a sanção pessoal de quem praticou o ato. Se fosse 
assim, qualquer ato ilegal necessariamente acarretaria a improbidade, e não se 
podem confundir as coisas.

Por isso, conheço do recurso especial, porque é irrelevante a questão de 
fato de saber se havia notória especialização. Mesmo que não houvesse notória 
especialização, a sanção de improbidade demandaria a qualificação pelo ele-
mento subjetivo.

Acompanho o voto do Sr. Ministro Relator, dando provimento ao recurso 
especial.”

Com todo efeito, o ato ilegal para ser considerado como ato de improbidade 
administrativa carece de um plus, traduzido na intenção de auferir vantagem, 
conforme v. acórdão do e. STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 2ª T., REsp nº 269683/SC, 
julg. 06/08/02, ou seja, há dezenove anos.

Vejamos:
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“O ato de improbidade, a ensejar a aplicação da Lei nº 8.429/92, não pode 
ser identificado tão somente com o ato ilegal. A incidência das sanções previstas 
na lei carece de um plus, traduzido no evidente propósito de auferir vantagem, 
causando dano ao erário, pela prática de ato desonesto, dissociado da moralidade 
e dos deveres de boa administração, lealdade, boa-fé.”

Isso tudo porque conforme já consignou o e. Superior Tribunal de Justiça, 
a lei alcança o administrador desonesto, não o inábil, conforme v. acórdão 
proferido no RESP nº 213994/MG, Rel. Min. Garcia Vieira, 1ª T, DJ de 27.09.99, 
p. 59, ou seja, há nada menos que 22 anos.

A banalização do conceito de improbidade administrativa é prejudicial a 
todos, conforme ensina o Ministro aposentado do e. STJ Gilson Dipp, em artigo 
elaborado em conjunto com Rafael Araripe Carneiro, publicado em Consultor 
Jurídico1, e do qual se extrai o seguinte excerto:

“A banalização do conceito de improbidade administrativa é prejudicial 
à administração pública, por resultar em nuvens de incerteza e suspeitas de 
desonestidade sobre todos os atos administrativos. E também é prejudicial à 
própria sociedade, pois se perde o referencial de má-fé dos atos efetivamente 
ímprobos, em diferença às irregularidades sem gravidade. Improbidade não é 
qualquer ilegalidade”

Nesse diapasão, já ensinou Marino Pazzaglini Filho2:

“Indaga-se, agora, toda violação da legalidade configura ato de improbi-
dade administrativa?

Claro que não, pois, se tal premissa fosse verdadeira, qualquer ação ou 
omissão do agente público contrária à lei seria alçada à categoria de improbidade 
administrativa, independentemente de sua natureza, gravidade ou disposição de 
espírito que levou o agente público a praticá-la.

Ilegalidade não é sinônimo de improbidade administrativa e a ocorrência 
daquela, por si só, não configura ato de improbidade administrativa.

É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta 
desonesta, ardilosa, denotativa de falta de probidade do agente público.

O vocábulo latino improbitate, como já assinalado, tem o significado de 
“desonestidade” e a expressão improbus administrato, quer dizer, administrador 
improbo desonesto ou má-fé.

E essa desonestidade pressupõe consciência da ilicitude da ação ou omissão 
praticada pelo administrador e sua prática ou abstenção, mesmo assim, por 
má-fé (dolo).

Portanto, a conduta ilícita do agente público para tipificar ato de improbi-
dade deve ter esse traço comum e característico de todas as modalidades de 
improbidade administrativa: desonestidade, má-fé, falta de probidade no trato 
da coisa pública.

(...)
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Assim, os atos ilegais que não se revestem de inequívoca gravidade, que 
não ostentam indícios de desonestidade ou má-fé (...) não configuram ato de 
improbidade.”

Tem-se, portanto, que o ímpeto persecutório e punitivo vinha acarre-
tando exageros no campo da improbidade administrativa, com a proposi-
tura de ações e condenações absolutamente desmedidas e desarrazoadas, 
e a alteração da Lei de Improbidade, em seu art. 1º, restou absolutamente 
necessária, e apenas atendeu o que a jurisprudência já vinha decidindo há 
mais de vinte anos.

E, conforme ensina Fernando Capez3, 

“A ânsia desmesurada em punir o administrador público com uma pena 
exemplar é resultado da pressão da mídia ou da opinião pública, o que tem 
tornado a Lei de Improbidade Administrativa um perigoso instrumento de 
vingança, cuja incidência, com menoscabo a garantias individuais, produtos 
de uma árdua e longa conquista histórica, constitui grave retrocesso ao Estado 
Democrático de Direito.” 

E, ainda nesse sentido, citemos os célebres ensinamentos do Desembar-
gador Federal aposentado Sérgio de Andréa Ferreira4, para quem:

Nós temos que nos lançar de corpo e alma contra a improbidade, mas 
dentro dos princípios, da técnica e da ciência jurídica, porque, fora disso, nós é 
que seremos ímprobos no cometimento de graves injustiças contra aqueles que, 
inocentes, sejam acusados de improbidade” 

Tem-se, de tal sorte, que a nova redação da Lei de Improbidade Adminis-
trativa apenas positivou o que a jurisprudência já vinha decidindo e também 
o que a doutrina vem ensinando há mais de vinte anos, e, portanto, devem 
ser afastadas e repudiadas as opiniões infundadas provenientes da mídia sem 
conhecimento técnico e profissional sobre o assunto.  

NOTAS

1 https://www.conjur.com.br/2017-mar-19/banalizacao-conceito-improbidade-prejudi-
cial-todos

2 Lei de Improbidade Administrativa comentada. 6. ed., São Paulo, Atlas, 2015, p. 114-115.
3 Limites Constitucionais à Lei de Improbidade. Saraiva, SP, 2010, p. 297.
4 Palestra sobre improbidade administrativa para a Editora NDJ, SP, BDA, out/05, p. 1.101/2. 
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A 
grande demanda do Poder Judiciário é um tema anti-
go, mas ainda recorrente no atual cenário jurídico. É 
notório que a justiça brasileira é conhecida pela moro-
sidade e por diversos problemas estruturais, tais como 

dificuldade ao acesso à justiça e ausência de uniformidade das 
decisões judiciais, o que fere diversas garantias constitucionais, 
como o princípio da celeridade processual.

Nessa perspectiva, o uso de mecanismos ou softwares que uti-
lizam Inteligência Artificial na seara jurídica, tornou-se inevitável e 
rotineiro, estando presente no Poder Judiciário através de projetos no 
STF, TJ-MG, MP-GO, TJ-RJ, além de outros tribunais e órgãos públicos.

A Inteligência Artificial trata-se uma ciência multidisciplinar que 
busca desenvolver e aplicar técnicas computacionais que simulem 
o comportamento humano em atividades específicas (GOLDSCH-
MIDT, 2010). O uso dos algoritmos interliga informações para que 
possa surgir um novo perfil de usuário, com capacidade para pro-
cessar bilhões de informações e transformá-las em dados estrutu-
rados (SHINOHARA, 2018). Esses algoritmos são responsáveis pelo 

“Qual a necessidade de o Direito regulamentar o 
uso da Inteligência Artificial e quais aspectos essa 
regulamentação deverá abranger?”

Inteligência Artificial 
x Direito: Uma aliança 
sem regulamentação 
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reconhecimento de padrões e, em razão disso, conseguem fazer previsões. Todo 
o processo ocorre por meio de um conjunto de dados que surge através dos 
algoritmos, automatizando processos nunca antes imaginados e capacitando 
máquinas a imitar o comportamento humano (SHINOHARA, 2018). Essa inte-
ligência é conhecida como Machine Learning1 ou aprendizagem da máquina.

No âmbito jurídico brasileiro, o uso da tecnologia para tratamento de con-
flitos foi tema discutido no XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, evento 
realizado na cidade de Maceió entre os dias 25 e 26 de novembro de 2019. Na 
ocasião, o então presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, afirmou que é necessário2:

[...] manter esse cenário de evolução exige criatividade e inovação, com o 
uso de técnicas modernas de gestão, com a ajuda da tecnologia, a exemplo da 
inteligência artificial, além do tratamento adequado de conflitos e do incentivo à 
conciliação. “É preciso trabalhar continuamente na gestão do acervo de quase 80 
milhões de processos em trâmite na justiça” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2019).

Partindo do pressuposto de que o uso irrestrito e crescente da automa-
tização de serviços jurídicos é uma realidade, e que inovações tecnológicas 
são essenciais e indissociáveis na vida humana, percebe-se a necessidade de 
regulamentação ética e jurídica sobre o uso dessa ferramenta, sendo a falta 
de legitimação pelo ordenamento jurídico para seu uso, a problemática que 
engloba o tema.

Portanto, indaga-se:
Qual a necessidade de o direito regulamentar o uso da Inteligência Artifi-

cial e quais aspectos essa regulamentação deverá abranger?
O objetivo geral da presente construção teórica é retratar a necessidade 

do direito regulamentar a Inteligência Artificial, estabelecendo por meio dessa 
regulação, regras que sejam condizentes com os direitos fundamentais.

Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: elucidar o 
que é a Inteligência Artificial e seus tipos; demonstrar como ela vem sendo utili-
zada no âmbito jurídico – mesmo sem regulamentação legal – e seus benefícios.

Antes de explicarmos o impacto da regulamentação da Inteligência Artifi-
cial no Brasil, é importante mostrar que diversos países já têm tomado medidas 
para utilizar a tecnologia de forma a evitar danos para a sociedade. Um exemplo 
é quando ela é integrada ao reconhecimento facial. A cidade de São Francisco 
(EUA), no ano de 2019, aprovou uma lei que bane o uso de reconhecimento 
facial pela polícia e outras agências públicas3. A medida tem como objetivo 
evitar a injustiça racial e limitar os direitos dos cidadãos. Nos EUA, as tec-
nologias digitais emergentes tornaram-se comuns não só no policiamento, 
mas também no sistema de justiça, onde estiveram associados a resultados 
discriminatórios para minorias raciais e étnicas. Vários estados americanos 
usam ferramentas de avaliação de risco de Inteligência Artificial em todas as 
etapas do processo de justiça criminal, de acordo com relatório publicado 
pela Organização das Nações Unidas4. Os desenvolvedores pretendem que 
esses sistemas forneçam resultados de justiça objetivos e baseados em dados, 
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porém, muitas vezes, os algoritmos dependem de dados produzidos durante 
períodos documentados de práticas imperfeitas, racialmente preconceituosas 
e, às vezes, ilegais e políticas, aproveitando-se da lacuna jurídica.

Enquanto isso, o Parlamento Europeu está entre as primeiras instituições 
a apresentar recomendações sobre o que as regras da Inteligência Artificial 
devem incluir no que diz respeito à ética, responsabilidade e direitos de pro-
priedade intelectual. Antes de uma proposta da Comissão sobre Inteligência 
Artificial, prevista para o início de 2021, o Parlamento criou uma comissão 
especial para analisar o impacto da Inteligência Artificial na União Europeia5. 
Foram adotados três relatórios que descrevem a melhor forma de regular a 
Inteligência Artificial, ao mesmo tempo em que se estimula a inovação, os 
padrões éticos e a confiança na tecnologia. Um dos relatórios tem enfoque em 
garantir segurança, transparência, responsabilidade, prevenir preconceitos e 
discriminações, fomentar a responsabilidade socioambiental e garantir o res-
peito aos direitos fundamentais6.

Ainda no plano internacional, ressalta-se o uso da Inteligência Artificial 
através de instituições governamentais, como é o caso da Estônia, pequeno 
país europeu, que está na vanguarda da aplicação de soluções de Inteligência 
Artificial para o funcionalismo público. O Ministério da Justiça da Estônia irá 
custear o projeto de um ‘’juiz robô’’, que possa julgar disputas de pequenas 
causas, cujo valor não ultrapasse U$ 8 mil. Será criado através de um banco 
de dados contendo todas as leis vigentes no país, para que assim, possa tomar 
decisões baseadas na legislação. As autoridades esperam que o sistema possa 
simplificar o trabalho do juiz, trazendo automaticamente as informações 
necessárias, e pré-gerando decisões em casos mais simples. Portanto, o obje-
tivo dessa Inteligência Artificial não é substituir o trabalho humano, mas dis-
pensá-lo das partes mais burocráticas da profissão, para que possam se dedicar 
às tarefas mais complexas do cargo. Além do mais, qualquer decisão poderá 
ser revertida por um juiz humano, caso seja necessário.

Contudo, a Inteligência Artificial não é utilizada apenas para casos com-
plexos, como é o exemplo da Estônia, mas também para atividades mais triviais. 
Por tratar-se de ferramenta capaz de auxiliar na tomada de decisões, a Inteli-
gência Artificial é capaz de apresentar teses jurídicas que sejam cabíveis em 
cada caso analisado. No âmbito do Poder Judiciário brasileiro, há disposições 
nesse sentido, como é o caso do TJMG, que está desenvolvendo um sistema 
para indexação automática de processos, a fim de identificar com maior facili-
dade a existência de demandas repetitivas. Em maio de 2018, o STF anunciou o 
desenvolvimento de um programa de Inteligência Artificial, batizado de Victor, 
em parceria com a UnB, cujo objetivo inicial era ler os recursos extraordinários 
interpostos, identificando vinculação aos temas de repercussão geral, com o 
objetivo de aumentar a velocidade de tramitação. A celeridade do programa 
torna-se notável, ao comparar o tempo gasto para executar as tarefas. Enquanto 
os servidores do Tribunal gastam, em média, 44 minutos para executar deter-
minado serviço, o programa Victor necessita de apenas cinco segundos7.

Destaca-se que, a regulamentação nos exemplos citados, teve como 
finalidade impedir que a tecnologia causasse alguma ruptura nos direitos 
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fundamentais. É certo que essa preocupação é legítima e deve existir, afinal, 
trata-se de uma ferramenta que também deve se submeter e se moldar às 
garantias constitucionais.

A regulamentação da Inteligência Artificial no cenário jurídico brasileiro dá 
seus primeiros passos no Senado Federal, onde tramita o Projeto de Lei 5.051/2019, 
do senador Styvenson Valentim (PODEMOS/RN). O projeto visa estabelecer os 
princípios norteadores para o uso da Inteligência Artificial no Brasil8.

Portanto, para viabilizar a hipótese, realiza-se uma pesquisa de finalidade 
básica estratégica, objetivo descritivo exploratório, baseada no método hipo-
tético dedutivo de abordagem qualitativa tendo por fonte documentações 
indiretas, como os Projetos de Lei nº 21/2020, 5051/2019 e o PL nº 5691/2019, 
a Resolução nº 332 de 21/08/200 do Conselho Nacional de Justiça, livros, sites 
e artigos relativos à temática.

A relevância dessa pesquisa é apurar a necessidade de regulamentação 
jurídica ao tema e os aspectos que a regulamentação deverá abranger.

Desta forma, a primeira seção será dedicada ao esclarecimento do conceito 
de Inteligência Artificial e suas vertentes. Após a explanação, a segunda seção 
terá como objetivo expor o uso constante da tecnologia na esfera jurídica por 
diversos órgãos públicos e tribunais, mesmo sem regulamentação. A terceira 
seção terá como foco, a análise dos principais projetos de lei, diretrizes e uma 
resolução existente sobre o tema, fazendo um levantamento sobre seus pontos 
relevantes e demonstrando a necessidade de regulamentação da temática.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Inteligência

Antes de entrarmos na conceituação de Inteligência Artificial, faz-se neces-
sário ter uma noção da definição de inteligência.

O psicólogo cognitivo Robert J. Sterberg: assim define inteligência como “a 
capacidade que o ser humano tem para aprender com a experiência, usando 
processos metacognitivos para incrementar a aprendizagem e a capacidade de 
adaptação ao ambiente que nos cerca.” (STERBERG, 2010, p. 474 apud MEDEIROS, 
2018, p. 19). Já para autor de inteligência múltipla, Howard Gardener (1995 apud 
MEDEIROS, 2018, p. 19) “entende-se inteligência como o conjunto de capaci-
dades que permitam a solução de problemas ou a entrega de um produto que 
seja valorizado por uma comunidade.” Já o matemático Marvin Minsky (1989) 
definia inteligência afirmando que “nossas mentes contêm processos efetuados 
por meio de agentes que nos capacitam a resolver problemas que consideramos 
difíceis. Inteligência é o nome que damos a qualquer um desses processos que 
ainda não compreendemos.” (MINSKY, 1989 apud MEDEIROS, 2018, p. 19).

Por essas três abordagens sobre o entendimento do que seja inteligência, 
podemos compreender inteligência como algo relacionado à capacidade de 
interpretar o ambiente, assimilando as suas informações ou problemas, proces-
sá-las em conjunto com o aprendizado adquirido pelas experiências anteriores 
e a partir disso interagir com o ambiente reproduzindo como resposta uma 
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solução ou comportamento externo útil, adequado e criativo às exigências do 
ambiente ou problema. Como ressalta Medeiros, a interação com o ambiente 
é essencial para o desenvolvimento e aprimoramento da inteligência, de forma 
que a partir da experiência se aprimora a capacidade de resolver problemas 
(MEDEIROS, 2018, p. 19).

Inteligência Artificial (IA)

É uma área de pesquisa dentro da ciência da computação que constrói 
mecanismos para que seja possível que máquinas (robôs, computadores e outros 
aparelhos ou sistemas que utilizem tecnologias avançadas), realizem tarefas, 
solucionem problemas, executem trabalhos, identifiquem sons e objetos, ati-
vidades primordialmente derivadas da inteligência humana. 

O tema Inteligência Artificial não é absolutamente recente nos estudos cien-
tíficos, mas remonta a décadas de desenvolvimentos teóricos e práticos, iniciados 
com a criação do primeiro algoritmo por Ada Lovace, continuados por meio da 
genialidade do teste de Alan Turing e pela criação das Leis da Robótica de Isaac 
Asimov (MULHOLLAND et al, 2019, p. 6).

A Inteligência Artificial possui algumas definições. Nas palavras de Luger, 
IA “pode ser definida como ramo da ciência da computação que se ocupa da 
automação do comportamento inteligente” (LUGER, 2013, p. 1). Uma outra 
definição diz que “IA é o estudo de como fazer os computadores realizarem 
tarefas as quais, até o momento os homens fazem melhor” (Rich, 1994 apud 
ROSA, 2011). E, por fim, temos a seguinte conceituação que “Por Inteligência 
Artificial- IA- entende-se todo sistema computacional que simula a capacidade 
humana de raciocinar e resolver problemas, por meio de tomadas de decisão 
baseadas em análises probabilísticas (MULHOLAND et al, 2019, p.6).

Stuart J. Russel e Peter Norvig (2004, p. 5) na obra renomada do estudo da 
inteligência artificial, fazem uma compilação das definições sobre IA por dife-
rentes autores, dividindo-as em quatro campos acerca do estudo da IA: como 
sistemas que pensam como seres humanos ou que pensam racionalmente; 
e sistemas que atuam, como seres humanos ou que atuam racionalmente 
(ANEXO 1). Dessa forma, é possível verificar que o conhecimento sobre essa 
área de pesquisa possui ramificações com premissas diferentes e modos de se 
definir bem como de perceber as capacidades práticas no desenvolvimento de 
sistemas baseados nessa tecnologia.

Interessante trazer a explicação didática acerca do pensar ou atuar como 
humano, ou pensar e atuar racionalmente, por MEDEIROS:

Ao passo que pensar se refere aos mecanismos implícitos existentes no 
cérebro (na mente), agir se refere à manifestação no mundo real de um compor-
tamento inteligente. Podemos enquadrar na categoria pensar como ser humano, 
por exemplo, um software inteligente que envolva tomada de decisões com base 
em conhecimentos adquiridos de um ser humano especialista. Na categoria pensar 



34 REVISTA PRÁTICA FORENSE - Nº 63 - MARÇO/2022

racionalmente, por sua vez, é possível incluir tanto um sistema inteligente que 
execute raciocínios de acordo com regras da lógica (como o uso da programação 
lógica, ou prolog) quando um sistema de jogo de xadrez que execute as regras 
predefinidas (MEDEIROS, 2018, p. 20).

Para maior clareza da Inteligência Artificial é preciso entender alguns 
conceitos diretamente relacionados a ela, sendo eles, algoritmos, internet das 
coisas, aprendizado de máquina e aprendizado profundo.

Elementos relacionados à IA

Algoritmos

Algoritmos (algorithms) pode ser definido de forma sucinta como sendo um 
conjunto de comandos ou instruções que descrevem várias operações, sendo 
responsáveis por regerem softwares, computadores entre outros dispositivos, 
por meio de uma sequência de comandos e regras, representadas matematica-
mente aplicadas para obtenção de um resultado determinado ou solução para 
um problema (MANZANO, J. A. N. G. 2005 apud ASCENCIO; CAMPOS, 2007).

Internet das coisas

A internet das coisas (internet of things, IoT) diz respeito a uma rede que 
interliga objetos físicos e suas informações em um grande banco de dados ou, 
como se pode chamar,  de Big Data, de forma que aparelhos eletrônicos ou 
qualquer outro objeto que possua capacidade computacional, de comunicação 
e controle, possam captar informações diversas do ambiente e também com-
partilhá-las com outros aparelhos ou sendo fonte alimentadora de dados para 
um complexo banco de dados, sendo possível que esses dispositivos interajam 
ente si por meio de uma rede (MAGRANI, 2018, p. 20).

A Inteligência Artificial e a Internet das coisas estão interligadas, porque 
para um funcionamento eficiente da internet das coisas é crucial a Inteligência 
Artificial, tendo em vista que a internet das coisas lida com múltiplos dispo-
sitivos que realizam conexões recíprocas e que geram milhares ou mesmo 
bilhões de dados em grande velocidade e que possuem uma diversidade do 
formato dos dados bem como o modo de como se coleta, processa e informa 
seus dados a outros aparelhos ou mesmo à rede (MAGRANI, 2018, p. 18). Assim, 
o uso da Inteligência Artificial possibilita apurar-se todos esses dados automa-
ticamente e com altíssimo processamento e sintetização dessas informações 
de modo inteligente, solucionando os problemas com a administração e tra-
tamento dessa enorme quantidade de dados, a fim de estruturá-las e melhorar 
a experiência da internet das coisas. Por outro lado, a internet das coisas é útil 
à inteligência artificial, pois permite a coleta de dados de forma pulverizada 
dos diversos ambientes e situações, assim como as relativas a ações do coti-
diano humano, refletindo no aprimoramento do aprendizado de máquina, o 
que se verá logo a seguir.
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Aprendizado de máquina

Aprendizado de máquina (Machine Learning) é uma vertente da Inteli-
gência Artificial pautada na convicção de que sistemas são capazes de aprender 
com dados e reconhecer padrões. Além de tomar decisões com o mínimo de 
intervenção humana. No aprendizado de máquina não é necessário que desen-
volvedores de softwares, desenvolvam muitos comandos para que a máquina 
realize determinada tarefa, pois no aprendizado de máquina, prepara-se o 
algoritmo para que ele, independentemente aprenda e obtenha resultados. 
Tal preparo requer uma grande quantidade de dados que necessitam ser ali-
mentadas para o algoritmo (inputs), possibilitando que o algoritmo se adapte 
e supere cada vez mais seus resultados, entregando ao ambiente respostas 
(output) adequadas e inteligentes. 

Avançando um pouco mais no assunto, o aprendizado profundo (Deep 
Learning) diz respeito a um ramo mais avançado do aprendizado de máquina, 
podendo ser divididas em dois ramos de pesquisa, uma na qual se foca no 
cérebro onde se pretende a construir sistemas que simulem a estrutura biológica 
do cérebro humano, na interligação dos neurônios (MEDEIROS, 2018, p. 22). 
Assim, constituem as chamadas redes neurais artificiais, na qual dentro dessa 
estrutura há “neurônios” com diversas camadas que se ligam a outros “neurô-
nios”, cada camada é responsável por escolher algum recurso e aprender com 
ele. As redes neurais artificiais preocupam-se em buscar reconhecer padrões, 
a previsão e a tomada de decisão por meio de uso de redes conectadas e trei-
nadas por algoritmos que funcionem baseadas em experiências do ambiente 
real, de modo que se aprimore em reconhecer e classificar padrões (HAYKIN, 
2001 apud MEDEIROS, 2018, p. 23).

Outra linha é aquela que dá priorização no treinamento de sistemas capazes 
de interpretarem símbolos tais quais como a mente humana afere uma imagem, 
sons etc. Ou seja, à forma como a mente pensa (MEDEIROS, 2018, p. 23). 
Segundo Medeiros trata-se de “Linha de pesquisa denominada simbólica, busca 
lidar com processos inteligentes utilizando linguagens baseadas em lógica e na 
construção de redes semânticas para solucionar problemas e simular conheci-
mento especialista para contextos de diagnóstico”. São sistemas que se baseiam 
em conhecimento de especialista, de modo que o conhecimento humano em 
dada área possa ser traduzido para uma linguagem de forma que seja possível 
a interpretação de situações e a execução de ações como um ser humano os 
fizesse (Russel; Norvig, 2004 apud MEDEIROS, 2018, p. 23).

Sistemas que utilizam esse modelo de Inteligência Artificial são treinados 
inicialmente por humanos para simular a inteligência humana e sua forma 
de adquirir conhecimento, até não precisarem mais desse auxílio. Para uma 
máquina chegar a este nível de aprendizado é necessário que o seu desenvol-
vedor interaja com ela, apresente informações desenvolvidas por humanos. 
Sendo assim, é importante saber a qualidade das informações que estão sendo 
inseridas nessas tecnologias e as intenções de seus desenvolvedores assim 
como haver transparência acerca disso.
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Verifica-se que a abundância de dados armazenados do ambiente é ponto 
essencial à aprendizagem da máquina. Assim, a reunião tanto das capacidades 
de coleta como as de armazenamento de dados e, por sua vez, a de proces-
sá-los, podem constituir em habilidade de aprendizagem constante desses 
sistemas, tornando-os altamente aptos em responder com inteligência os 
estímulos advindos da interação com o ambiente externo ou de um sistema, 
como ressalta Hiller:

Quando se diz que os computadores possuem, além da capacidade de 
tomar decisões, a faculdade de lembrar-se e de aprender, pretende-se significar 
sua capacidade de armazenar indicações e experiências, transmitidas à máquina 
com a chamada programação. Aprender, com efeito, pode definir-se como uma 
modificação do comportamento ou do funcionamento por causa de informações 
sobre o mundo exterior (HILLER, 1973. p. 44. apud VALENTINI, 2017).

Assim, busca-se com o desenvolvimento da inteligência artificial a geração 
de sistemas capazes de processar uma vasta quantidade de informações do 
ambiente, seja por sensores ou interligação por sistemas de bancos de dados 
alimentada pela internet das coisas e à formação da big data, porém bem mais 
do que isso, resultando no desenvolvimento de sistemas capazes de interpre-
tarem esse conjunto de informações e a partir do processamento delas sinteti-
zá-las em aprendizado e assim agir no ambiente concreto com ações próprias 
sem a necessidade de intervenção humana ou com grande autonomia com 
relação a eles, de modo a emular a inteligência similar à humana. Tratando-
se, portanto, de instrumento poderoso de assimilação e gestão de incalculável 
acervo de dados os quais servem para orientar a ação sobre o ambiente real, e 
que por isso deve-se haver um tratamento regulatório para que seja possível 
firmar balizas e limites legais, bem como definir premissas de uso e respon-
sabilização a fim de resguardar direitos fundamentais, a igualdade e a justiça.

A IA não substitui o gênio e a criatividade humana, mas permite o rápido 
processamento de uma vasta gama de informações de dados que, uma vez ana-
lisados, levam à possibilidade de tomadas de decisão, tanto por humanos quanto 
pelas próprias máquinas. O objetivo do desenvolvimento de IA é a aceleração de 
processos de aprendizados e a otimização de seus resultados, visando uma maior 
eficiência e reduzindo o tempo de análise de dados necessários para a tomada de 
decisão. Nesse sentido, a máquina supera o homem na eficiência e na velocidade 
de raciocínio, levando ao questionamento se a capacidade de raciocínio inteli-
gente pela máquina deve ser de alguma forma limitada por meio de regulação 
(MULHOLLAND et al, 2019, p.6).

O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ESFERA JURÍDICA

O judiciário brasileiro tem ampliado os investimentos em inteligência 
artificial nos últimos anos, de forma que a metade dos tribunais do país já 
usa esse tipo de tecnologia. A descoberta é da Fundação Getúlio Vargas (FGV) 
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que aponta que há setenta e dois projetos diversos, em diferentes fases de 
implementação. O estudo Tecnologia Aplicada a Gestão de Conflitos no Poder 
Judiciário com ênfase em inteligência artificial, coordenado pelo Centro de 
Inovação, Administração e Pesquisa do judiciário da FGV (Ciapj), mostra a 
diversidade das ferramentas tecnológicas adotadas pelos tribunais, utili-
zadas para agilizar tanto atividades-meio quanto atividades-fim dos tribu-
nais (ANAJUS, 2020).

A Inteligência Artificial no ramo jurídico é uma realidade que promete 
revolucionar esse segmento. Tribunais e diversos órgãos públicos brasileiros 
têm investido em inteligência artificial no setor jurídico, mesmo diante da falta 
de regulamentação da temática.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (2014, online): “Três problemas 
básicos afetam o poder judiciário brasileiro: excesso de processos, morosidade 
e falta de acesso à justiça”.

O Poder Judiciário há anos não satisfaz mais os anseios da sociedade devido 
a sua grande demanda o que tem impedido a celeridade processual.

Como ensina Chien, Maggs e Stahl (1972 apud SOUSA, 2020, p. 19) “[...] há 
algumas décadas a Inteligência Artificial (IA) vem sendo implantada e cogitada 
por alguns tribunais como um possível aliado para impulsionar a celeridade da 
justiça e, consequentemente, reduzir a morosidade da prestação jurisdicional 
e o estoque processual.”

São exemplos da utilização de inteligência artificial no âmbito jurídico o 
uso do Eli, “advogado” robô, um modelo desenvolvido pela empresa brasileira 
TIKAL TECH que é responsável por auxiliar o advogado na coleta de dados, 
organização de documentos, execução de cálculos, formatação de petições, 
interpretação de decisões judiciais, entre outras funcionalidades que potencia-
lizam a produtividade de um advogado. Também existem os softwares “juízes”, 
destacamos o desenvolvido por cientistas da Universidade College London, 
(UCL), o qual pondera evidências legais e até questões morais, sendo capaz de 
premeditar resultados de avaliações humanas em centenas de casos apresen-
tados, julgando de modo similar à humanos. Tal software apurou mais de 580 
casos relativos à tortura, tratamento degradante e privacidade da Corte Euro-
peia de Direitos Humanos (CEDH), tomando decisões iguais às humanas em 
79% dos casos. A Estônia como já mencionado possui um projeto para imple-
mentação de “juízes” robôs, para análises simples, cujo valor da demanda não 
ultrapassa o equivalente a sete mil euros, com o objetivo de filtrar o número 
de demandas que serão analisadas por juízes e funcionários.

Diversos órgãos públicos e tribunais brasileiros aderiram ao uso da tecno-
logia, sendo o caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), que adotou 
o Ágil, um robô que por meio da nomenclatura da ação analisa varas do estado 
e gabinetes de desembargadores para detectar desvios na distribuição de pro-
cessos. O mesmo Tribunal, também faz uso do robô denominado Radar, res-
ponsável por agrupar processos, criar conjuntos e permitir que o juiz defina o 
padrão da decisão, considerando mesmas causas de pedir e pedidos, já tendo 
sido utilizado em julgamentos. A 12ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), obteve resultados incríveis ao utilizar um 
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sistema de inteligência artificial que realiza penhora de bens, em apenas três 
dias o sistema executou uma tarefa que levaria dois anos e meio para ser rea-
lizada por toda equipe da vara, sendo penhorado R$: 32.000.000 (trinta e dois 
milhões de reais) referentes a 6.619 execuções.

O Ministério Público de Goiás (MP-GO), faz uso da ShopiA, uma inteli-
gência artificial dotada de aprendizado profundo (Deep Learning), inicialmente 
a ferramenta auxilia no procedimento de cadastro de novos atendimentos, 
como também, espera-se que ShopiA ajude na confecção de despachos, ofí-
cios e portarias.

O Supremo Tribunal Federal também não ficou de fora dessa nova reali-
dade, a suprema corte utiliza Victor, uma inteligência Artificial desenvolvida 
pela Universidade de Brasília (UnB), que executa quatro funções em processos 
digitais, sendo elas a conversão de imagens em texto, separação do início e 
término dos documentos de acervo, classificação das peças processuais mais 
utilizadas e o reconhecimento de temas de maior repercussão, objetivando a 
redução de trabalhos repetitivos.

A partir desses exemplos, constata-se que a utilização da inteligência arti-
ficial é uma realidade na seara jurídica do país, sendo utilizada por inúmeros 
órgãos públicos, trazendo resultados positivos, ainda que inexista regulamen-
tação jurídica acerca do tema.

 
DA NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 
NO PAÍS

Muito se tem discutido sobre as implicações decorrentes da aplicação da 
Inteligência Artificial pelo direito, fato é que mesmo sem nenhum posiciona-
mento concreto de legitimação desses mecanismos, eles vêm sendo utilizados 
constantemente sem nenhum tipo de limitação jurídica ou ética pelo ordena-
mento jurídico brasileiro.

Como a utilização da Inteligência Artificial na seara jurídica está sendo 
cada vez mais crescente pela maioria dos tribunais e órgãos públicos brasi-
leiros, fica evidente a necessidade de regulamentação do tema, devendo o 
poder legislativo manifestar-se sobre dar legitimidade ao uso da Inteligência 
Artificial no Direito e regulá-la.

No dia 27 de junho de 2018, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), instituiu por meio da portaria 088, uma Coordenação de Inte-
ligência Artificial, a qual é responsável por avaliar as formas de interface entre 
o exercício da profissão de advogado e as novas alternativas desse segmento 
na produção tecnológica. Segundo o presidente da OAB, em 2018, Cláudio 
Lamachia:

É importante que a Coordenação possa regulamentar o assunto aproveitando 
que o tema ainda é incipiente e que boas diretrizes possam traçar um caminho 
harmônico entre os profissionais da advocacia e o desenvolvimento tecnológico. 
Não somos contra o desenvolvimento tecnológico e temos consciência de que 
ele é inexorável.
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A preocupação em regulamentar o uso da Inteligência Artificial, abrange 
o cenário mundial, incluindo países como a China, EUA e alguns países da 
união Europeia. Em 2019, a União Europeia criou um documento contendo 
diretrizes éticas para o desenvolvimento da Inteligência Artificial, baseadas 
em uma visão onde o humano é o centro da tecnologia, exercendo controle 
sobre ela, de forma que não seja prejudicial aos direitos das pessoas, dispondo 
que esses sistemas deverão ser robustos, seguros e explicáveis de forma que se 
evitem erros, e caso apareçam, o sistema deverá saber lidar com eles.

Segundo Limón (2018), a Europa se fixa em Asimov para regular as máquinas 
autônomas. Um acidente com um carro autônomo da Uber, que atropelou um 
pedestre no Arizona (EUA), fez com que o Parlamento Europeu em suas reco-
mendações para que regulamente o direito civil sobre a robótica, estabelecesse 
algumas premissas básicas colocadas por Isaac Asimov9.

No Brasil, foram criados três Projetos de Lei em relação à temática abor-
dada, sendo eles o de nº 5051/2019, de autoria do senador Styvenson Valentim, 
tal Projeto de Lei estabelece princípios para o uso da Inteligência Artificial no 
país, ele pauta-se na convicção de que o uso dessa tecnologia tem a finali-
dade de servir pessoas, visando melhorar o bem-estar humano, ressaltando 
o respeito ao trabalho humano e aos direitos humanos. Além disso, o projeto 
também estabelece que o uso da IA está condicionado à supervisão humana 
e que sistemas decisórios baseados em IA serão, sempre, auxiliados a tomada 
de decisão humana, no art. 4º, § 2º do referido projeto existe a previsão de res-
ponsabilização civil por danos decorrentes da utilização de sistemas de IA por 
parte de seu supervisor e dispõe sobre a necessidade desses sistemas serem 
auditados. O mesmo senador também propôs outro projeto de lei acerca da 
temática, o PL de nº 5691/2019, o qual visa instituir uma política nacional de 
Inteligência Artificial tendo como alguns princípios o respeito à ética, direitos 
humanos, proteção da privacidade, dados pessoais, transparência, valorização 
do trabalho humano, estímulos às atividades de pesquisas em tecnologia. O 
respectivo projeto também antevê que as soluções de IA devem ser inteligí-
veis, justificáveis e acessíveis. Referido PL se justifica na estimulação de um 
ambiente favorável à utilização da IA visando o crescimento econômico.

Em 2020, surgiu um novo PL, de nº 21/20, de autoria do deputado Eduardo 
Bismack, estabelecendo a figura de agentes de Inteligência Artificial, respeito 
aos direitos trabalhistas, transparência, explicabilidade, prestação de contas 
pelos agentes de IA entre outras disposições.

Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, criou a Resolução nº 332 
no dia 28 de agosto de 2020, dispondo sobre ética, transparência e governança 
no desenvolvimento e no uso da Inteligência Artificial no Poder Judiciário.

Como o tema é de alta complexidade e envolve muitas questões técnicas 
relacionadas ao ramo da tecnologia e do direito, é fundamental que haja a 
criação de uma lei que regulamente o uso da Inteligência Artificial, visto que sua 
utilização já está enraizada em diversos órgãos públicos e tribunais, principal-
mente por  apresentar bons resultados, o que implica diretamente na redução 
da morosidade do poder judiciário que hoje é um dos maiores problemas do 
Brasil. Entretanto, uso da Inteligência Artificial, pode ser desvantajoso, tendo 
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em vista ser uma tecnologia relativamente nova, e que traz questionamentos 
éticos e sociais quanto ao seu uso.

É fundamental que haja uma regulamentação ética e jurídica bem deli-
mitada sobre o tema, em observância aos princípios constitucionais, diferen-
ciando cada forma de inteligência artificial e definindo critérios para sua uti-
lização, havendo uma limitação mais rígida para casos de sistemas que usem 
do método de aprendizado profundo, como é o caso dos que realizam tomadas 
de decisões, de forma que se evitem danos aos direitos fundamentais. Pois 
caso seja criada uma tecnologia que os cerceiem, em virtude  de as tecnolo-
gias não serem infalíveis e inexiste regulamentação, essas ferramentas podem 
ser criadas e utilizadas com qualquer finalidade hoje em dia, por isso também 
existe a necessidade de uma clara regulamentação ética sobre o tema e uma 
modalidade de responsabilidade civil para caso de danos decorrentes da uti-
lização dessas tecnologias, haja vista que já existem tecnologias que podem 
colidir com direitos humanos, como é o caso das algemas inteligentes, desen-
volvida pela empresa Scottsdale Inventions que são capazes de controlar presos 
por choques e injeções de sedativos. Além disso, é necessário que na mesma 
regulamentação tenha a previsão de uma responsabilidade civil em casos de 
danos decorrentes da utilização desses sistemas que utilizam de Inteligência 
Artificial de forma pormenorizada, que impute de forma clara de quem será 
a responsabilidade de um possível dano causado por uma IA, tendo em vista 
que ela ainda não possui uma personalidade jurídica, o que não está sendo 
observado nos projetos de lei já existentes sobre o tema, pois a inserção dessas 
tecnologias por mais que tenha acarretado em benefícios indiscutíveis, possui 
uma margem de risco a sociedade, visto que dependendo do grau de aprendi-
zado da máquina ela não será mais controlável, o que pode originar um dano 
irreversível a depender da forma que serão desenvolvidas e utilizadas por tri-
bunais, órgãos públicos, empresas entre outros.

CONCLUSÃO 

Com a presente construção teórica, constatou-se que a utilização da inte-
ligência artificial é algo recorrente no cenário jurídico brasileiro, ainda que a 
temática não seja regulamentada por lei.

Retratar a real necessidade do direito em regulamentar o uso da inteligência 
artificial, foi o objetivo, pois conseguimos demonstrar que é necessária uma 
legitimação da inteligência artificial pelo ordenamento jurídico, tendo em vista 
que por mais que a utilização dessa tecnologia disruptiva na seara jurídica seja 
algo extremamente usual e tenha demonstrado diversos resultados benéficos 
em tribunais e órgãos públicos, o tema precisa ser regulamentado, de forma 
que não traga riscos à sociedade, uma vez que os mecanismos dotados de 
aprendizado profundo podem tomar decisões e executar tarefas muito com-
plexas, o que deve ser limitado por meio de uma regulação, para que não seja 
cerceado direitos fundamentais, ou cause algum outro dano.

O primeiro objetivo específico baseava-se na elucidação do conceito 
de inteligência artificial e suas vertentes, o que fora cumprido devido aos 
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esclarecimentos trazidos pelo primeiro capítulo do artigo, onde foi concei-
tuado a inteligência artificial e seus tipos.

O segundo objetivo específico era demonstrar como a inteligência artificial, 
vem sendo utilizada no âmbito jurídico, mesmo sem regulamentação e seus 
benefícios, o qual também foi atendido, através dos exemplos evidenciados 
durante o artigo, sendo o caso de mecanismos que usam a inteligência artifi-
cial, implementados pelo STF, TJ-MG, MP-GO, TJ-RJ entre outros.

A construção teórica surgiu com seguinte indagação: Qual a necessidade 
de o Direito regulamentar o uso da Inteligência Artificial e quais aspectos 
essa regulamentação deverá abranger? Partiu-se da hipótese de que a união 
entre o Direito e a Inteligência Artificial, acarreta em muitas vantagens, o que 
foi demonstrado por meio de resultados de órgão públicos que se aliaram a 
esta tecnóloga, com um destaque a utilização desse mecanismo em processo 
decisório, no que tange às decisões proferidas em casos de baixa complexi-
dade, isto é, casos nos quais há entendimento doutrinário e jurisprudencial 
amplamente consolidado sobre a matéria objeto da lide, como foi o caso do 
julgamento realizado pelo RADAR, instituído pelo TJ-MG.

 Entretanto, para que essa aliança seja saudável é necessário que a legis-
lação regulamente de forma clara de como proceder à utilização da Inteligência 
Artificial pelo Direito, tendo em vista que não existe  regulação ética ou jurí-
dica para o desenvolvimento e utilização dessas ferramentas, sendo também 
necessário  que uma regulamentação que preveja limitação a mecanismos 
que possam interferir em diretos fundamentas. Além de estabelecer uma res-
ponsabilidade civil em casos de eventuais danos acarretados pela utilização 
dessa tecnologia, principalmente por ser algo novo. Durante o artigo, fez-se 
o teste da hipótese por meio da análise do capítulo nomeado da necessidade 
de regulamentação da inteligência artificial no país.

Por fim, conclui-se que os objetivos são atingidos e a pergunta resta res-
pondida com a confirmação da hipótese, indicando que se faz necessário à 
regulamentação da inteligência artificial pelo Direito.

ANEXO 1 – Definições de IA de quatro categorias

Sistemas que pensam como seres humanos Sistemas que pensam racionalmente
“O novo e interessante esforço para fazer os 
computadores pensarem… máquinas com 
mentes, no sentido total e literal.” (Haugeland, 
1985)

“O estudo das faculdades mentais pelo uso de 
modelos computacionais.”
(Charniak; McDermontt, 1985)

“Automatização de atividades que associamos 
ao pensamento humano, atividades como a to-
mada de decisões, a resolução de problemas, o 
aprendizado...” (Bellman, 1978)

“O estudo das computações que tornam pos-
sível perceber, raciocinar e agir.” (Wiston, 1992)

Sistemas que atuam como seres humanos Sistemas que atuam racionalmente

“A arte de criar máquinas que executam funções 
que exigem inteligência quando executadas por 
pessoas.” (Kurzweil, 1990)

“A Inteligência Computacional é o estudo do 
projeto de agentes inteligentes.” (Poole et al., 
1998)

Fonte: (RUSSEL; NORVIG, 2004, p. 5 apud MEDEIROS, 2018, p. 20).
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NOTAS

1 Apesar da expressão ter sido um produto de uma conferência acadêmica organizada por 
John McCarthy no Dartmouth College em 1957, o artigo de Alan Turing, datado de 1950, 
e seu “jogo da imitação”, conhecido como “Teste de Turing” é o elemento que define e 
caracteriza o campo.

2 O Encontro, previsto na Resolução CNPJ n. 198/2014, art. 12, § 3º, contou com a partici-
pação de  presidentes dos tribunais, integrantes da Rede de Governança Colaborativa 
do Poder Judiciário, responsáveis pela área de Gestão Estratégica e servidores da área de 
estatística. Na ocasião, foram realizados painéis temáticos sobre diversos temas, incluindo 
automação e efetividade de prestação jurisdicional.

3 O regulamento aprovado pode ser acessado na íntegra, em inglês, no seguinte link: ht-
tps://bit.ly/2VHzOeA

4 Tradução livre do relatório Racial discrimination and emerging digital technologies: a hu-
man rights analysis, publicado pela ONU sobre racismo na Inteligência Artificial.

5 A iniciativa legislativa de Iban García del Blanco (S&D, ES) exorta a Comissão da UE a apre-
sentar um novo quadro jurídico que delineie os princípios éticos e obrigações legais a 
serem seguidos no desenvolvimento, implantação e utilização de inteligência artificial, 
robótica e tecnologias relacionadas na UE, incluindo software, algoritmos e dados. Um 
dos relatores de uma das iniciativas legislativas aprovadas, Stéphane Séjourné, deu tam-
bém o exemplo do reconhecimento facial como umas das ferramentas que precisam de 
maior legislação.

6 Relatório disponível na íntegra, em inglês, no seguinte link: https://www.europarl.europa.
eu/doceo/docu ment/JURI-PR-650556_EN.pdf

7 O projeto foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília (UnB). O nome 
Victor é homenagem a Victor Nunes Leal, ministro do STF de 1960 a 1969, autor da obra 
‘’Coronelismo, Enxada e Voto’’ e principal responsável pela sistematização da jurisprudên-
cia do STF em Súmula, o que facilitou a aplicação dos precedentes judiciais aos recursos, 
basicamente o que é feito por Victor.

8 O Projeto de Lei nº 5.051/2019 possui sete artigos que propõe que o uso da tecnologia 
deve estar em consonância com o bem-estar geral, promoção e harmonização do traba-
lho humano, e desenvolvimento econômico. O texto é claro em definir que sistemas deci-
sórios baseados em IA deve ser um apoio para a tomada de decisão feita por um humano.

9 Isaac Assimov, um escritor russo que idealizou as três leis da robótica, sendo elas: 1) Um 
robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal; 2) Os 
robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens 
entrem em conflito com a primeira lei; 3) Um robô deve proteger sua própria existência, 
desde que não entre em conflito com as leis anteriores.
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POR   eDuarDo luiz SantoS CaBette 

A barbaridade nossa 
de cada dia

“É possível que a simples conferência de um selo 
azul do Twitter a uma comunicadora de comprovada 
capacidade agregadora e que reflete os sentimentos 
e opiniões de grande parcela da população, se trans-
forme numa polêmica homérica e no linchamento 
virtual da influenciadora digital.”
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OS FATOS

A 
comunicadora Bárbara Zambaldi Destefani, do Canal “Te Atuali-
zei” do Youtube teve sua monetização cancelada por uma decisão 
proferida em processo administrativo do TSE, sem que fosse se-
quer notificada a respeito, bem como sob a alegação genérica de 

prática de “fake News” sem que se apontasse especificamente qual ou quais 
teriam sido as notícias ou alegações falsas por ela proferidas.

Já há alguns meses sofrendo esse prejuízo profissional que chega a atingir 
recursos alimentares da própria implicada e de sua família (ela tem um filho 
menor enfermo), sem conseguir nem mesmo saber qual a acusação que 
contra si paira no referido processo que, segundo consta, corre em sigilo, o 
que seria de se esperar por parte da comunidade de jornalistas e comuni-
cadores em geral, não importando qual sua coloração político – ideológica? 
Seria a reação de solidariedade com a colega oprimida. Mas, não foi nada 
disso que aconteceu.

Eis que a conta do Twitter de Bárbara recebe um selo azul de autenticação 
da plataforma, tendo em vista tratar-se de figura pública com muitos segui-
dores e alto alcance midiático. O selo azul indiretamente confere credibilidade 
àqueles que o possuem, pois que significa tratar-se de perfil autêntico, bem 
como de maior capacidade influenciadora. No entanto, na verdade, o que o 
selo azul do Twitter realmente significa é que aquele perfil visualizado é o ori-
ginal e não algum imitador, apenas isso.

O que deveria ser algo indiferente ou rotineiro na dinâmica das redes 
sociais, acabou se transformando em uma polêmica criada exatamente por 
outros jornalistas e comunicadores, os quais pleiteavam a retirada do selo 
conferido. Mas, nem todos ficaram somente em uma crítica meramente 
deslocada ou sem sentido. Houve quem partisse para o abuso com a inequí-
voca intenção de ofender a honra da comunicadora em questão. Um desses 
chegou a afirmar no Twitter que Bárbara não merecia o selo azul, mas sim 
“uma tornozeleira eletrônica”. Seguiu afirmando, sem apontar fatos, que a 
comunicadora só faria “mentir” e seria uma “negacionista” (seja lá o que isso 
signifique). Não bastasse isso, aludiu ao filho menor de Bárbara, afirmando 
que a criança no futuro iria se envergonhar da mãe, tendo em vista ser ela 
uma propagadora de “mentiras na internet”. No seguimento, naquilo que 
se poderia chamar de um discurso direto de ódio, insinuou que o “futuro” 
da comunicadora poderia “também ser na cela”, dando a entender que não 
somente uma “tornozeleira” usada em criminosos seria suficiente, mas 
haveria necessidade, em algum momento, da própria prisão de Bárbara. 
Além disso, afirmou que Bárbara deveria (seria um conselho seu) se can-
didatar a cargo que lhe conferisse imunidade, reiterando indiretamente a 
afirmação de que ela poderia ser presa. Não resta dúvida de que o jorna-
lista em questão atribuiu claramente o epíteto de “criminosa” a Bárbara, já 
que somente usam tornozeleiras eletrônicas e ficam confinados em celas 
tais pessoas, salvo algumas exceções de inocentes e indivíduos que sofrem 
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abusos de autoridade, aos quais com certeza não estava se referindo o pro-
fissional em suas mensagens no Twitter. 

Bárbara limitou-se a responder às ofensas e insistir na indagação ao jor-
nalista sobre quais seriam seus crimes, quais seriam suas mentiras, pois, afinal 
de contas, nem mesmo o TSE até o momento a notificou a respeito e ela não 
é acusada formalmente de absolutamente nada. Quanto a isso o jornalista fez 
ouvidos moucos. 

São estes os lamentáveis fatos que se passaram. 

A BÁRBARA INVERSÃO DE VALORES

Como já foi dito, o que se esperaria da classe dos jornalistas e comunica-
dores em geral com relação à situação de Bárbara, seria uma ação solidária 
para que pelo menos se justificassem ou fundamentassem as medidas contra 
ela tomadas. Isso não por uma questão de bondade, caridade ou mero espírito 
de corpo, mas por uma reação de autopreservação. Ora, hoje é a comunica-
dora em destaque que sofre restrições injustificadas e não fundamentadas de 
acordo com a lei. E amanhã? Quem será? Poderá ser o próprio jornalista acima 
enfocado ou quaisquer outros comunicadores de redes sociais ou de veículos 
de massa, artistas, escritores, acadêmicos, pessoas comuns etc.. Está em jogo 
a liberdade de pensamento, opinião, expressão e imprensa.

Entretanto, parece ser difícil para o indivíduo polarizado ideologicamente 
enxergar no “outro” um semelhante, exercitar um mínimo que seja de empatia. 

Há bastante tempo escrevi um texto acerca da necessidade de cons-
cientização quanto ao fato de que os direitos e garantias individuais não 
são “direitos dos outros” ou de “um outro” diverso de nós, são nossos pró-
prios direitos.1 No bojo daquele texto outrora produzido utilizei uma pas-
sagem literária que tomo a liberdade de novamente trazer à baila por seu 
alto poder ilustrativo e sua extrema pertinência na atual conjuntura. Trata-se 
de um conto inspirado de Bernardo de Carvalho, intitulado “Estão Apenas 
Ensaiando”. 

O texto literário2, narra a história de um ator que ensaia a fala de um 
lavrador que perdeu a esposa durante a guerra e que agora implora à Morte a 
restituição da mulher amada. Acontece que o ator diz o texto com certo “dis-
tanciamento”, o que leva o diretor da peça a frequentemente interromper os 
ensaios, exigindo muito mais vigor e desespero na interpretação. Não obstante, 
o ator insiste numa postura indiferente, que considera mais adequada, jamais 
cedendo aos apelos sensatos do diretor.

Durante o ensaio o ator aguarda a chegada de sua esposa no teatro, olhando 
constantemente no relógio, já que haviam combinado se encontrarem ali com 
horário marcado, estando ela atrasada.

É em meio a esse cenário que um personagem adentra o teatro e se dirige 
ao diretor, dizendo-lhe algo ao pé do ouvido. A simples troca de olhares e a 
reação da assistente do diretor, desatando em choro, dão ao ator a intuição de 
que algo terrível acontecera à sua mulher e que esta seria a razão do atraso. 
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Nessa oportunidade o ator está no meio de sua fala e, por fim, encarna como 
nunca o lavrador desesperado. Nas palavras de Bernardo Carvalho:

“(...) e por fim compreende aterrorizado e a um só tempo a sinistra coinci-
dência da cena e do momento, o que aquele vulto veio anunciar sobre o mundo 
do lado de fora, com buzinas, motores e sirenes; compreende por que o diretor 
não o interrompeu desta vez, porque por fim esteve perfeito na pele do lavrador 
em sua súplica diante da morte; compreende que por um instante encarnou de 
fato o lavrador, que involuntária e inconscientemente, por uma trapaça do des-
tino, tornou-se o próprio lavrador pelo que aquele vulto veio anunciar; compre-
ende tudo num segundo, antes mesmo de saber dos detalhes do acidente que a 
matou atravessando a rua a duas quadras do teatro, diante dos olhos arregalados 
do diretor e da assistente (...)”.3

Quão lamentável não seria um dia ver toda uma classe de comunicadores 
brasileiros recebendo um choque de realidade tão intenso como este que a 
literatura nos proporciona vivenciar!

Este é um claro exemplo de que a cultura geral e, em específico, a literatura, 
com sua carga sensibilizante, deve integrar a formação do jurista e do homem. 
Há incontáveis lições a serem aprendidas pelo jurista e por todos (incluindo 
obviamente jornalistas e comunicadores) com a arte, a literatura, a filosofia..., 
as quais jamais serão encontradas nas letras frias das leis ou nos limitadíssimos 
“comentários” doutrinários dos manuais “didáticos”.

Na realidade, a reflexão mais urgente e imprescindível para evitar reações 
irracionais a formularem pretensas justificativas para legislações de terror e 
autoritarismo ou mesmo para atos à margem da lei e da Constituição, é aquela 
de recordar e repisar constantemente que o “outro” é um semelhante, portador 
dos mesmos direitos e garantias que sua condição humana comum impõe 
e que, quando pensamos retirar-lhe esses direitos é de nós mesmos, nossos 
familiares, amigos e futuras gerações que retiramos. Desprezar ou destruir os 
direitos e garantias erigidos ao longo de anos é ato tão insano quanto um sui-
cídio. É matar a própria liberdade.

A verdadeira emergência em tempos de crise é encarnar sem demora o 
humano que há nos “outros”, ou melhor, reconhecer e encarnar irresigna-
velmente “nossa” humanidade. Isso sob pena de algum dia experimentar 
essa identificação de forma abrupta como aconteceu ao ator no conto de 
Bernardo Carvalho.

Afinal, “se os homens não conseguem referir-se a um valor comum, reco-
nhecido por todos em cada um deles, então o homem se torna incompreen-
sível para o próprio homem”.4 É somente neste estado de confusão mental e 
desespero diante daquilo que se apresenta como um incompreensível absurdo 
que se pode conceber a reação tresloucada descrita neste texto. As pessoas que 
assim agem por se acharem nesse estado de deterioração moral e intelectual 
são quase dignas de piedade. 
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Mas, não é somente a desensibilização empática que está a perverter os 
valores a serem levados em consideração no contexto.

Tendo em vista a condição em que se encontra Bárbara, é incrível que até 
mesmo juristas não venham manifestar-se de forma contundente a respeito da 
situação que se desenrolou. Não é admissível ou compreensível nem mesmo 
aos jornalistas e outros comunicadores sem formação jurídica, a alegação de 
ignorância a respeito dessa terrível perversão, que significou a atitude diante 
da concessão do selo azul à conta de Twitter da envolvida.

Considerando que Bárbara é tão somente submetida a uma preliminar 
investigação administrativa do TSE e de Inquéritos em andamento pela Polícia 
Federal, cuja legitimidade e legalidade já se demonstraram serem altamente 
duvidosas,5 é inafastável o reconhecimento de plena aplicação da “Presunção 
de Inocência”, a qual é considerada uma “regra de tratamento” imposta consti-
tucionalmente. Aliás, ainda que tais procedimentos fossem indiscutivelmente 
legítimos e legais, nada se alteraria a respeito da necessária obediência cons-
titucional à “regra de tratamento” da “Presunção de Inocência”. Conforme 
ensina Moraes: 

Na cultura da Civil Law, a forma mais tradicional de se compreender a pre-
sunção de inocência é considerá-la como uma garantia de que o cidadão será 
tratado na persecução penal como inocente. Isto é, garante-se que os efeitos 
de uma eventual decisão condenatória somente sejam aplicados após seu trân-
sito em julgado. Salienta-se, nesse sentido, que a presunção de inocência como 
norma de tratamento decorre diretamente dos direitos e garantias processuais do 
acusado, tais como o devido processo legal, legalidade, imparcialidade, contra-
ditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição, dentre outros, assegurando ao 
réu o estado de inocente que apenas poderá ser vencido por uma decisão penal 
condenatória com trânsito em julgado legal e constitucional, ou seja, que tenha 
respeitado e observado tais princípios supra elencados.6 

Note-se que a “Presunção de Inocência”, como nos alerta Malatesta, não 
é uma regra ou princípio que tenha sido erigida apenas no âmbito teórico, 
eventualmente confrontando a realidade dos fatos, derivando dos devaneios 
de algum nefelibata. Não, a “Presunção de Inocência” é algo que se impõe 
como um conhecimento por presença que deriva de uma intuição direta da 
realidade circundante. É fato real e conhecido de todos por experiência dire-
tamente testemunhável que a grande maioria das pessoas não é criminosa. 
Dessa constatação real é que se chega à “Presunção de Inocência”, a qual, é 
obviamente uma presunção relativa ou “juris tantum”, cabendo e exigindo 
prova em contrário para eventual condenação e tratamento da pessoa envol-
vida como culpada.7 

Nessas circunstâncias, Bárbara necessariamente teria de ser tratada como 
inocente, seja pela Polícia, pelo TSE ou por qualquer juízo ou tribunal, seja pela 
população em geral e, com ainda mais razão, por seus pares comunicadores e 
jornalistas. E não foi o que aconteceu.
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Entretanto, a inversão de valores é ainda mais intensa do que se possa 
pensar. Estando Bárbara numa situação clara e evidente de “Presunção de Ino-
cência”, o recebimento de um selo de autenticidade conferido por uma rede 
social desinteressada e que teria atuado tão somente por uma análise total-
mente objetiva de seus critérios de reconhecimento, deveria ser um motivo de 
reforço dessa “Presunção de Inocência” e, portanto, de questionamento, não 
da rede social ou da comunicadora, mas do Tribunal que impõe restrições à 
atuação desta última nas redes sociais, sem qualquer fundamentação plau-
sível. A atribuição do selo de autenticidade pelo Twitter a Bárbara deveria ter 
sido motivo para mobilização de toda a classe de jornalistas e comunicadores 
em uma cobrança rigorosa frente ao TSE a fim de que se justifiquem as restri-
ções impostas à comunicadora em questão. Ao contrário disso, o que se viu foi 
uma avalanche de ofensas à honra da comunicadora e de críticas sustentadas 
exatamente na decisão judicial restritiva que não se sustenta em fundamentos 
concretos e se vê ainda mais questionada pelo evidente prestígio e idoneidade 
comprovados daquela que é oprimida sem maiores demonstrações de legiti-
midade dessa repressão.

Essa situação invertida somente pode ser explicada pela cegueira delibe-
rada ou patológica provocada pela atuação enviesada seja da nossa “Justiça”, 
seja dos próprios comunicadores e jornalistas em suas interações e atuações. 

Nesse ponto é interessante perceber que o nome da vítima de toda essa per-
versão, Bárbara, tem duas linhas de significação. Uma delas que pode retratar 
sua atuação vitoriosa como comunicadora. Popularmente o termo “bárbaro” 
pode designar aquilo que é muito interessante, de excelente qualidade, como 
quando se diz: “Ontem assisti a um filme bárbaro”.8 Por outro lado, há um sig-
nificado negativo para o termo “bárbaro”, que pode referir-se ao “estrangeiro”, 
“forasteiro” ou “a estranha”, isso em razão da origem histórica referente ao 
emprego do termo por Gregos e Romanos para designar povos diversos con-
siderados inimigos, atrasados, violentos etc. A palavra “bárbaros” derivou no 
grego de “barbar”, que tem o significado de “língua incompreensível”, pois os 
gregos usavam essa onomatopeia para expressar o que ouviam quando pre-
senciavam estrangeiros falando, um “Bar – bar”, que seria o equivalente ao 
“blá – blá” em português.9

É nítido que a comunicadora em questão foi tratada por seus pares como 
“uma estranha”, conforme se demonstrou já no início deste item, pela abso-
luta falta de seu reconhecimento como semelhante. Neste sentido, Bárbara 
foi tratada barbaramente por outros comunicadores e jornalistas (não se 
trata de trocadilho infame, mas da descrição rigorosa dos fatos). E toda essa 
barbárie se dá e é possível somente porque vivenciamos um momento de 
escalada do que Mário Ferreira dos Santos denominou de “Invasão Vertical 
dos Bárbaros”. O nome da comunicadora se adequa, em sua pessoa e no exer-
cício de sua profissão ao sentido positivo do termo em comento. Mas, seus 
detratores estão em plena consonância com o “barbarismo vertical”, cuja 
característica das mais acentuadas é “apresentar a força como superior ao 
direito”, admitindo sem peias o afastamento do Direito “do campo da Ética 
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para integrar-se apenas no campo da Política”.10 Nesse plano se dá ainda a 
ação do “negativo”, que é exatamente o que permite uma “inversão da escala 
de valores” que atinge todos os setores.11

OS CRIMES CONTRA A HONRA

Parece que além de uma inversão total quanto à posição que deveriam 
tomar com relação à situação por que passa a comunicadora Bárbara, bem 
como quanto à sua condição de presumidamente inocente, a qual se agiganta 
com a conferência do selo pela rede social Twitter, os detratores da comunica-
dora em destaque se olvidaram daquilo que tanto parecem gostar, ou seja, dos 
limites que realmente existem para a liberdade de expressão, seja em geral, seja 
nas redes sociais, devendo-se ter em conta bens jurídicos como a honra das 
pessoas afetadas pelas mais diversas manifestações. Não se admite em uma 
democracia a censura prévia, como tem ocorrido com várias pessoas, mas 
todos são responsáveis por aquilo que veiculam e, se desbordam voluntaria-
mente e inequivocamente os limites de uma discussão, partindo para ofensas 
pessoais com dolo de difamar, injuriar ou caluniar, incidem em tipos penais 
previstos dentre os chamados “Crimes contra a Honra”, bem como em ilícito 
civil indenizável. 

Utilizando o exemplo já narrado neste trabalho do jornalista e seus impro-
périos, é possível tipificar, em tese, a conduta de acordo com o Código Penal 
Brasileiro. 

Um primeiro ponto importante é ter presente a distinção entre os crimes 
de calúnia, difamação e injúria. 

O Código Penal prevê três modalidades de crimes contra a honra, a saber: 
calúnia (art. 138), difamação (art. 139) e injúria (art. 140). Uma das questões mais 
importantes é saber diferenciar cada um desses crimes. Assim sendo, vejamos 
os conceitos: a) Calúnia é a falsa imputação de fato criminoso a outrem; b) 
Difamação é a imputação a alguém de fato ofensivo à sua reputação; c) Injúria 
é a ofensa à dignidade ou decoro de outrem.

Verifica-se que nos dois primeiros (calúnia e difamação) atribui-se sempre 
um fato ofensivo da honra a uma pessoa. A diferença é que na calúnia o fato é 
criminoso e na difamação ele é apenas desonroso, imoral etc. Por seu turno, a 
injúria constitui não a atribuição de um fato (criminoso ou não), mas o mero 
xingamento, rotulação, palavreado ofensivo.12

De acordo com o exposto a respeito das ofensas proferidas pelo jorna-
lista envolvido, verifica-se que ele atribui a qualidade negativa de “menti-
rosa” à comunicadora, alega que o filho menor desta “terá vergonha” dela no 
futuro, a chama de “negacionista” (seja lá o que isso queira dizer), diz que ela 
deveria ser encarcerada e/ou ser submetida a monitoramento com “torno-
zeleira” eletrônica. Todas essas afirmações são obviamente ofensivas direta-
mente à honra da vítima e não há como afirmar que se fazem sem inequívoca 
intenção de injuriar. O crime de injúria (art. 140, CP), está, portanto, em tese, 
perfeitamente caracterizado e é perpetrado de forma continuada (inteligência 



52 REVISTA PRÁTICA FORENSE - Nº 63 - MARÇO/2022

do art. 140, CP c/c art. 71, CP). A continuidade delitiva se configura porque o 
agente reitera, mediante várias ações no Twitter, as diversas ofensas, perpe-
trando crimes da mesma espécie e em condições de tempo, lugar e modo de 
execução semelhantes.

Observe-se que embora se possa inferir que ao atribuir a condição de 
mendaz e criminosa à vítima poderia haver também crimes de difamação 
e calúnia, isso não se sustenta. Explica-se: como já exposto acima, para 
a configuração de ambos os delitos em comento seria necessário que o 
ofensor descrevesse condutas ou situações fáticas (narrativas com início, 
meio e fim), as quais indicassem a ofendida proferindo supostas mentiras 
ou praticando crimes que não praticou. Ocorre que, mesmo quando inda-
gado por Bárbara a respeito de quais seriam as mentiras ou crimes por ela 
perpetrados, o ofensor simplesmente se cala. Ou seja, fica na mera ofensa 
escrita leviana sem qualquer substrato narrativo, tal como quando se xinga 
alguém com um palavrão, o que é exemplo típico de injúria e não de difa-
mação ou calúnia. Fazendo uma ponte com o item anterior, é interessante 
notar que nem o ofensor nem os órgãos públicos se dispõem ou têm capa-
cidade de efetivamente descrever condutas reais, mas apenas de proferir 
imputações genéricas. 

Não é possível pugnar pela excludente de punibilidade prevista no art. 
142, II, CP em prol do jornalista enfocado, tendo em vista a ressalva legal 
de que não se aplica a benesse “quando inequívoca a intenção de injuriar”. 
Certamente o ofensor poderia discordar das ideias e afirmações de Bárbara e 
as criticar, até mesmo de forma incisiva. No entanto, parte para ofensas pes-
soais totalmente desnecessárias e que em nada contribuem para o debate de 
ideias. Ao contrário, quando instado a esclarecer quais seriam as tais ações 
mentirosas e/ou criminosas, não diz absolutamente nada, não desmente 
a comunicadora em nenhum ponto específico, não aponta qual infração à 
lei teria ocorrido para que tanto ela como o público possam avaliar a situ-
ação. Não, apenas permanece na conduta social e intelectualmente inútil de 
assacar ofensas genéricas “ad hominem”. Desse modo, não há como negar 
que o intento não é de eventual crítica séria, mas tão somente de ofender 
a honra de terceiro. 

Importante salientar que, tendo em vista que o autor teria cometido os 
crimes de injúria por meio da internet na rede social Twitter, haverá, de acordo 
com o art. 141, § 2º, CP, um aumento considerável da pena prevista da ordem 
do triplo (alteração feita pela Lei 13.964/19). Dessa forma, a pena prevista “in 
abstracto”, que seria normalmente de detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, 
passará a ser de detenção, de 3 (três) meses a 1(um) ano e 6 (meses). Há a 
possibilidade de aplicação de incremento penal em cascata, devido ao crime 
continuado, conforme acima exposto, variando o aumento entre um sexto e 
dois terços. Entretanto, o mais comum nestes casos é que se opte pela apli-
cação do maior aumento (triplo), afastando o menor, isso nos termos do art. 
68, Parágrafo Único, CP. Obviamente é inviável cumular o aumento do triplo, 
previsto no art. 141, § 2º, CP com o aumento de um terço, previsto no art. 141, 
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III, CP (crime praticado na presença de várias pessoas ou por meio que facilite 
a divulgação da ofensa). O aumento do § 2º, é uma clara especialização da fór-
mula geral contida no inciso III, de modo que seu uso conjunto configuraria 
“bis in idem”, ou seja, o infrator seria punido duas vezes pelo mesmo motivo, o 
que não é aceitável de acordo com os princípios gerais do Direito Penal. Dessa 
forma, parece que o mais natural será que o caso seja abrangido pelos Juizados 
Especiais Criminais, uma vez que, mesmo com as exasperações legais, a pena 
“in abstracto” tem seu máximo menor que dois anos (inteligência do art. 61 
da Lei nº 9.099/95). 

Não há dúvida de que, além da responsabilidade criminal, haverá o dever 
de indenizar no cível pela prática de ato ilícito, nos estritos termos dos arts. 
186, 187 e 927, do Código Civil Brasileiro. 

Fato é que a avalanche de manifestações ofensivas à comunicadora Bár-
bara, certamente situa a todos os envolvidos naquilo que Pablo Malo, fazendo 
referência ao trabalho de Laird Wilcox, descreve como “difamação ritual” (sendo 
a palavra “difamação” aqui usada em seu caráter amplo ou lato de ofensa à 
honra e não em seu sentido estrito técnico – jurídico). Essa “difamação ritual” 
se constitui da destruição ou do intento de destruição da reputação, “status” 
ou caráter de uma pessoa ou grupo por meio de linguagem ou publicações 
injustas. O elemento central da “difamação ritual” é a retaliação por atitudes, 
opiniões ou crenças, reais ou imaginárias da vítima, com a intenção de silen-
ciar ou neutralizar sua influência, a fim de que sirva de exemplo aos demais, 
evitando que outros mostrem uma independência ou “insensibilidade” similar 
e não observem os tabus ou ideias hegemônicas supostamente devidas. A “difa-
mação ritual” não se encaixa num debate aberto ou no intento de argumentar, 
persuadir ou fazer um contraponto civilizado de ideias. Ela é usada como um 
meio de “castigo” e “opressão”. Mesmo quando tem elementos cognitivos, seu 
ânimo é primariamente emocional. A “difamação ritual” é usada para “ferir, 
intimidar, destruir e perseguir e para evitar o diálogo, o debate e a discussão 
de que depende uma sociedade livre”.13

CONCLUSÃO

Percebe-se que o ocorrido com a comunicadora Bárbara Zambaldi Deste-
fani é demonstrativo de um fenômeno de inversão de valores e incapacidade 
de empatia, ocasionado por uma polarização ideológica cega. Isso leva os indi-
víduos a atuarem em prejuízo de suas próprias liberdades e direitos, movidos 
por uma reação emocional de satisfação em observar a opressão sofrida por 
seus semelhantes, ao ponto de olvidar princípios básicos como a “Presunção 
de Inocência”. Isso conduz ao descontrole e ao cometimento de abusos no 
exercício de direitos que seriam legítimos, mas acabam, devido ao uso abu-
sivo, descambando para os ilícitos penal e civil. 

Dessa forma é que é possível que a simples conferência de um selo azul 
do Twitter a uma comunicadora de comprovada capacidade agregadora e 
que reflete os sentimentos e opiniões de grande parcela da população, se 
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transforme numa polêmica homérica e no linchamento virtual da influen-
ciadora digital.

Um mero pontinho azul na tela. Isso faz lembrar um livro em que Carl 
Sagan descreve a Terra como um “Pálido Ponto Azul”, explorando uma per-
cepção materialista apequenada daquilo que somos, bem como do lugar que 
ocupamos no universo.14 Embora discordando da visão materialista e diminui-
dora do humano apregoada por Sagan na sua obra, a expressão “pálido ponto 
azul” pode ser bem empregada para demonstrar como uma bagatela pode 
ser motivo para reações exacerbadas de pessoas movidas pelo desejo de calar 
toda e qualquer dissidência do discurso hegemônico ao qual ideologicamente 
aderem. A única coisa necessária é um pretexto que possa ser utilizado, mesmo 
que de forma distorcida, pervertida ou até mesmo invertida.  
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POR   helen Caroline Pinto 

SAIBA MAIS

O 
fator envelhecimento atinge a pessoa em diversos as-
pectos sociais, emocionais e físicos, tornando-a depen-
dente de cuidados e mais vulnerável a situações de vio-
lência, abandono, abusos psicológicos e até financeiros. 

Criadas para cuidar e conferir condições de dignidade, acolhimen-
to e tutela aos idosos, as Instituições de Longa Permanência para 
Idosos (ILPIs) destinam-se ao domicílio coletivo e acolhimento in-
tegral de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 

Contudo, a proteção da pessoa idosa não se restringe ao atendi-
mento das necessidades mais imediatas relacionadas à integridade 
e à saúde, física ou psíquica. A tutela envolve, também, o cuidado de 
forma ampla, de resguardo em relação aos dados pessoais do idoso, 
haja vista que são os alvos preferenciais de criminosos para obter 
informações de forma indevida e realizar fraudes. 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), 
aprovada em 2018 e em plena vigência desde agosto de 2021, assegura 
a proteção dos direitos e garantias fundamentais de liberdade, privaci-
dade e o livre desenvolvimento da personalidade das pessoas, sempre 
que houver tratamento dos dados pessoais em território nacional.

Inclusive, dentro das competências da Autoridade de Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD) e dos deveres instituídos para toda a socie-
dade, a LGPD expressamente consigna a obrigação de se “garantir que 
o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, 

“Os preceitos constitucionais, aliados às normas 
trazidas pela LGPD e pelo Estatuto do Idoso, formam 
um conjunto legal de garantia integral da pessoa, 
sendo as ILPI’s instrumento de implementação e tu-
tela dos idosos, frente à precariedade da eficácia das 
políticas públicas sobre o tema.”

Você sabia?
Instituições de Longa Permanência 
para Idosos podem usar a LGPD 
para proteger seus tutelados
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clara, acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos desta Lei e da Lei 
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso)”, de modo a facilitar a 
obtenção de acesso e informações quanto ao tratamento de seus dados pessoais. 

Nesse aspecto, as Instituições de Longa Permanência para Idosos, enquanto 
controladoras de dados pessoais, devem estar atentas às diretrizes trazidas 
pela LGPD. É preciso estabelecer processos internos rigorosos a fim de mini-
mizar a hipervulnerabilidade da pessoa idosa, que demanda proteção mais 
substancial. Muito além das características aparentes, em geral, os idosos 
apresentam dificuldades de integração e desconhecimento em relação aos 
avanços tecnológicos, por vezes, não conseguindo distinguir as abordagens 
legítimas das criminosas.

As ILPIs servem como filtro das tentativas ilegais e indevidas de obtenção 
dos dados pessoais dos idosos e devem definir políticas adequadas, com medidas 
técnicas e administrativas qualificadas, relativas à segurança da informação e à 
proteção da privacidade. Em especial, destaca-se que o tratamento dos dados 
pessoais deve ser limitado ao mínimo necessário para atingir as finalidades, 
com a manutenção dos registros das atividades, o armazenamento dos dados 
em ambiente seguro e controlado, além do treinamento e fiscalização cons-
tante de seus colaboradores. 

A conscientização dos colaboradores acerca da relevância da confidencia-
lidade e das cautelas em relação ao tratamento de dados pessoais dos idosos, 
especialmente no que se refere ao atendimento de solicitações de terceiros e o 
compartilhamento dos dados pessoais, deve ser prioridade, já que o principal 
fator de risco de incidentes envolvendo dados pessoais ocorre através do fator 
humano. Assim, minimamente, as ILPIs devem estabelecer canal próprio de 
atendimento de requisições, de modo a permitir o registro e formalização (por 
e-mail ou formulário), para a confirmação da identidade do requerente e a ava-
liação da finalidade, necessidade e legitimidade do acesso aos dados do idoso.

Outro cuidado essencial é com relação aos dados pessoais sensíveis dos 
idosos, tais como as informações relativas à saúde. Além das restrições legais 
do tratamento dos dados sensíveis previstas no art. 11 da LGPD, há a expressa 
vedação da comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis 
entre controladores, com objetivo de obter vantagem econômica. Ou seja, as 
ILPIs não poderão se valer dos dados sensíveis dos idosos para eventual par-
ceria visando contraprestação econômica, ainda que sob a justificativa de 
reversão em proveito dos idosos.

Para a sustentabilidade das ILPIs, inclusive no que tange à implementação 
do projeto de conformidade com a LGPD, existem diversas fontes estatais de 
subsídio, o que torna mais viável assegurar a dignidade e o bem-estar dos 
idosos. Dessa forma, os preceitos constitucionais, aliados às normas trazidas 
pela LGPD e pelo Estatuto do Idoso, formam um conjunto legal de garantia 
integral da pessoa, sendo as ILPI’s instrumento de implementação e tutela dos 
idosos, frente à precariedade da eficácia das políticas públicas sobre o tema.  

HELEN CAROLINE PINTO é Advogada e atuante na área de Compliance e Proteção de Dados.A
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POR   Graziella Garnero aDaS

GESTÃO EMPRESARIAL

N
ão é novidade que a transformação tecnológica nas em-
presas, que resulta em processos cada vez mais automa-
tizados e inteligentes, é uma realidade no mundo corpo-
rativo, até mesmo entre as companhias que fazem parte 

de setores mais tradicionais. A área jurídica é uma das que vêm se 
digitalizando, incorporando conceitos e tecnologias já adotados em 
outros setores. De acordo com a ‘Statista’, empresa especializada 
em dados, o mercado global de tecnologia jurídica gerou US$ 17,58 
bilhões de receita em todo o mundo, em 2020. A previsão é de que o 
setor se aqueça ainda mais, chegando a US$ 25,17 bilhões até 2025. 

Exemplo dessa evolução é que, há uma década, praticamente, 
nenhum processo legal poderia ser resolvido pela internet e hoje 
existem até mesmo audiências realizadas de forma remota. Cabe, des-
tacar, ainda, as plataformas de assinatura de documentos online: uma 
delas revelou, recentemente, que seu faturamento cresceu 218% em 
decorrência do isolamento social causado pela pandemia de Covid-19. 

Quando saímos do âmbito público e vamos aos escritórios de 
advocacia e departamentos jurídicos de empresas, essa mudança 

“Existem inúmeras possibilidades do uso da tecno-
logia visando a melhoria nos processos e na experi-
ência do usuário, facilitando o retorno aos clientes, 
parceiros e fornecedores, além de motivação da equi-
pe jurídica.”

A digitalização no 
departamento jurídico
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tecnológica mostra-se ainda mais necessária, pois a atuação da área precisa 
acompanhar, na mesma velocidade e eficiência, os processos de outros depar-
tamentos. Não parece ser muito efetivo, por exemplo, que o time comercial 
utilize inteligência de dados para atender aos seus clientes, e o departamento 
jurídico permaneça atuando de forma manual e analógica. 

E qual seria o método de transformação digital ideal para o departamento 
jurídico de uma empresa? Em primeiro lugar, esta transformação precisa ser 
estratégica. Os processos precisam ser aperfeiçoados com o uso de tecnologia. 
Além disso, os custos a serem reduzidos e as metas a serem atingidas, são alguns 
dos aspectos que precisam ser avaliados para que as estratégias sejam traçadas. 

Uma vez estabelecida a estratégia, o planejamento precisa ser estrutu-
rado. Ele deve englobar as etapas do processo, todos os investimentos neces-
sários, fases de implementação e prazos para cada uma delas. O período de 
treinamentos e a adaptação dos profissionais que atuam no departamento, 
além da integração do novo sistema com as demais áreas, também devem 
constar no plano. 

Há vários processos comumente realizados nos departamentos jurídicos 
das empresas que podem ser incorporados na transformação digital, tais como 
sistemas de workflow de contratos, pareceres, procurações, dentre outros, 
frequentemente requisitados pelas diversas áreas que compõem o negócio. 

A implementação de um software jurídico que pode ser utilizado para 
acessar o departamento jurídico, é eficaz e além de organizar as demandas, 
visa manter o histórico e o workflow, rastreabilidade, conformidade com as 
alçadas de aprovação de acordo com a natureza do assunto, controle de SLA, 
dentre outros benefícios. 

Além disso, o uso de inteligência artificial também é uma opção. No nosso, 
criamos uma assistente virtual (EVA – Edenred Virtual Assistant) programada 
com respostas às questões corriqueiras e repetitivas direcionadas ao depar-
tamento jurídico consultivo. Após identificar as principais dúvidas das áreas 
– sejam elas contratuais, jurídicas, regulatórias, dentre outras –, o sistema foi 
programado para realizar o autoatendimento, com linguagem acessível. Com 
isso, conquistamos 97% de assertividade nos questionamentos. Ainda, a ‘Legal 
EVA’ possibilita que o usuário seja transferido ao ambiente de intranet do Grupo, 
viabilizando a obtenção de documentos corporativos, tais como, estatutos e 
contratos sociais, procurações, certidões, minutas padrão de contratos e outros 
instrumentos contratuais, gerando, assim, celeridade no acesso às informa-
ções e documentos, sem a necessidade de demandar o departamento jurídico. 

Assim, existem inúmeras possibilidades do uso da tecnologia visando 
a melhoria nos processos e na experiência do usuário, facilitando o retorno 
aos clientes, parceiros e fornecedores, além de motivação da equipe jurídica, 
que pode dedicar-se aos assuntos jurídicos e novas estratégias. Cabe a cada 
empresa buscar entender a melhor forma de usufruir dessa transformação.  

GRAZIELLA GARNERO ADAS é Diretora Jurídica, Riscos, Relações Institucionais e Compliance Américas da Edenred.A
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POR   alva valeria moro laBS e tiaGo eSCame Gimiliani

“Somente quem trabalha com amor conseguirá en-
xergar seus alunos com suas diferentes especificidades 
como também levá-los a adquirirem aprendizagens 
significativas e essenciais para a vida em sociedade 
sendo prazerosas e duradouras, independente das li-
mitações e obstáculo que possam surgir.”

Importância de políticas 
educacionais referentes a 
aprendizagem de alunos 
com dislexia e TDAH
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E
sse artigo tem o intuito de debater sobre um distúrbio neurológico 
pouco conhecido e que atinge uma boa porcentagem da população 
mundial: dislexia. O objetivo é trazer suas principais causas e conse-
quências, apontar formas de diagnosticá-la e os possíveis tratamen-

tos que poderão ajudar à criança a superar gradativamente suas dificuldades 
de aprendizado.

As informações contidas neste trabalho foram coletadas através de pes-
quisas bibliográficas no intuito de orientar a todos sobre este distúrbio, e dimi-
nuir o preconceito existente que atinge a maioria dos pacientes.

A dislexia é um distúrbio neurológico, onde o paciente tem dificuldade 
de identificar algumas palavras e/ou sua fluência. Seus principais sintomas 
são fala tardia, dificuldade para aprender cores, formas etc., sendo muito 
importante o diagnóstico precoce para melhorar a vida escolar e social 
desses alunos.

Através desse estudo, percebemos que vários autores têm opiniões diver-
gentes em relação às causas e tratamento da dislexia. Muitos estudos come-
çaram a ganhar força a partir do século XX e desde então as novas tecnologias 
ajudaram no aumento das pesquisas sobre esse distúrbio.

As pesquisas efetuadas possibilitaram o desenvolvimento de várias teorias, 
conceitos, programas e muitas controvérsias, através do processo de ensino 
aprendizagem priorizando a investigação por diversas áreas do conhecimento 
tentando assim conhecer com maior exatidão e proximidade as causas, o pro-
cesso e a finalidade da aprendizagem.

O presente artigo irá tratar o que é a dislexia e TDAH, seus principais sin-
tomas e quais são os tratamentos existentes, se são eficazes ou se necessitam 
de outras ferramentas para conseguir um resultado positivo.

O QUE É DISLEXIA E QUAIS SÃO SEUS SINTOMAS

A dislexia não é somente uma dificuldade de reconhecer e pronunciar 
algumas palavras, ela também está diagnosticada como problemas em relação 
aos números. Segundo Sther Soares Lopes da Silva (2009), pesquisadora da área 
de fonoaudiologia, nos define sobre as principais dificuldades dos pacientes 
com dislexia:

“As dificuldades podem aparecer na leitura e na escrita, soletração e ortografia, 
fala e compreensão e em matemática. Problemas no processamento visual e audi-
tivo podem aparecer, distinguindo os disléxicos como um grupo que apresenta 
dificuldade no processamento de linguagem. Isso significa que pessoas disléxicas 
têm dificuldade em traduzir a linguagem ouvida ou lida para o pensamento, ou 
o pensamento para a linguagem falada ou escrita. Dislexia não está associada a 
uma baixa de inteligência. Na verdade, há uma lacuna inesperada entre a habi-
lidade de aprendizagem e o sucesso escolar. As alterações comportamentais e 
emocionais são consequências do problema, pois a dislexia não é uma doença e 
sim um funcionamento peculiar do cérebro para o processamento da linguagem” 
(SILVA, 2009, p.471)
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A autora deixa evidente que ainda existem pessoas que acreditam que 
uma criança com dislexia será sempre o retardatário da turma e com isso sofre 
muitos preconceitos, tornando seu diagnóstico e tratamento muito difícil, pois 
a criança muitas vezes se isola.

As pesquisadoras Divina Lucia Sousa Gonçalves e Elaine Cristina Navarro 
(2012) contribuem para os estudos sobre o tema, assim a dislexia foi “identi-
ficada pela primeira vez por Berklan, em 1881. Rudolf Berlin (oftalmologista 
alemão), no ano de 1887 utilizou a terminologia “dislexia” para se referir a 
um jovem que apresentava dificuldade em ler e escrever” e que mesmo com 
essas dificuldades, apresentava uma habilidade intelectual normal nos outros 
aspectos. As autoras ainda declaram que:

“Segundo a Classificação Internacional das Doenças - CID 10, da Organização 
Mundial da Saúde - OMS, a dislexia é definida como um conjunto de transtornos 
nos quais os padrões normais de aquisição de habilidades de leitura são pertur-
bados desde os estágios iniciais do desenvolvimento. Eles não são simplesmente 
uma consequência de uma falta de oportunidade de aprender, nem são decor-
rentes de qualquer forma de traumatismo ou doença cerebral adquirida (1992, 
p. 236)”. (GONÇALVES; NAVARRO, 2012, p. 81).

Com isso vemos que a dislexia é um transtorno neurológico que precisa 
muito ser estudado e diagnosticado com precisão, pois os pacientes, em sua 
maioria, escondem essa dificuldade de aprendizado, com isso a evasão escolar 
pode aumentar e tornar o tratamento desses alunos mais difícil.  

Ao longo dos últimos anos surgiram vários projetos de lei com o objetivo 
de identificar e tratar supostos casos de dislexia em várias cidades e estados 
brasileiros. Começamos a ver cursos e seminários sobre o tema, personagens 
de novela com dislexia, artigos e mais artigos sobre dislexia. Isso é muito impor-
tante para ampliar nossa visão sobre o tema e também levá-lo ao alcance de 
muitas pessoas.

A Associação Nacional de Dislexia (AND) divide os principais sintomas da 
dislexia em vários estágios: na Educação Infantil; na Classe de Alfabetização e 
1ª série do Ensino Fundamental; na 2ª à 8ª série do Ensino Fundamental; no 
Ensino Médio e em adultos. Isso para que os professores, coordenadores, pais 
e toda a comunidade escolar possam estar atentos a esses sintomas em cada 
estágio escolar.  

Segundo a AND os principais sintomas em crianças que estão na Educação 
infantil são: falar tardiamente; dificuldade para pronunciar alguns fonemas; 
demorar a incorporar palavras novas ao seu vocabulário; dificuldade em rimas; 
dificuldade para aprender cores, formas, números e escrita do nome; dificul-
dade em seguir ordens e seguir rotinas; dificuldade na habilidade motora fina; 
dificuldade de contar ou recontar uma história na sequência certa e dificuldade 
de lembrar nomes e símbolo.

Na classe de Alfabetização e 1ª Série do Ensino Fundamental, a AND 
define outras dificuldades dos alunos como: aprender o alfabeto; no pla-
nejamento motor de letras e números; para separar e sequenciar sons (ex: 
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p – a – t – o); dificuldade com rimas (habilidades auditivas); em discriminar 
fonemas homorgânicos (p-b, t-d, f-v, k-g, x-j, s-z); em sequência e memória 
de palavras; também em aprender a ler, escrever e soletrar; assim como 
uma dificuldade em orientação temporal (ontem – hoje – amanhã, dias da 
semana, meses do ano) e espacial (direita – esquerda, embaixo, em cima); 
na execução da letra cursiva; na preensão do lápis e dificuldade em copiar a 
matéria do quadro negro.

No Ensino Fundamental desde a 2ª série ao 9º ano, a AND elabora quase 
que os mesmos sintomas da primeira série, sendo somente alguns diferentes 
como: nível de leitura abaixo do esperado para sua série; crianças que não 
gostam de ler em voz alta na sala; dificuldades em memorizar a tabuada, figuras 
geométricas e mapas; não entendimento da leitura e na elaboração de textos 
escritos. No Ensino Médio essa dificuldade consegue ser identificada, segundo 
AND, quando o aluno tem uma leitura muito lenta e com muitos erros, maior 
dificuldade em soletrar, principalmente palavras mais complexas, contar his-
tórias, memória curta e um vocabulário mais simples.

Na fase adulta, a Associação Nacional da Dislexia menciona que as difi-
culdades são em: letra cursiva, planejamento e organização, com horários 
(adiantam-se, chegam tarde ou esquecem), falta do hábito de leitura e nor-
malmente tem talentos espaciais (engenheiros, arquitetos, artistas).

Sobre as providências que podemos tomar para ajudar os alunos que se 
identificam com esses sintomas a AND declara que:

Mediante uma dificuldade específica de leitura e escrita, deve-se procurar 
profissionais especializados na área, para que sejam realizadas avaliações perti-
nentes a um caso de dislexia. Na busca de um diagnóstico preciso e do planeja-
mento para uma intervenção e remediação, um completo diagnóstico diferen-
cial deve ser administrado, considerando a totalidade da síndrome da dislexia. 
É necessário verificar se é uma dislexia propriamente dita, ou se é um atraso no 
desenvolvimento da leitura decorrente de fatores adversos como uma defici-
ência sensorial ou atraso cognitivo. No entanto, há casos em que podem ocorrer 
comorbidades, ou seja, mais de um transtorno ao mesmo tempo. Um exemplo 
disso é a presença da dislexia associada a um quadro de Transtorno de Déficit de 
Atenção (mais comumente conhecido pelo frequente sintoma da hiperatividade). 
Nesses casos, uma avaliação médica faz-se necessária.

Todos esses estágios pautados pela AND são de extrema importância e 
devem ser estudados por todos, principalmente entre os profissionais da área 
pedagógica e psicopedagógica que podem identificar melhor os sintomas em 
seus alunos e procurarem ajuda especializada.

Como a psicopedagogia contribui para o tratamento da dislexia?

Segundo Lilian da Silva Rocha Martins (2010) a Pedagogia e a Psicologia 
são as mães da Psicopedagogia, porém a Psicopedagogia não tem como base 
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apenas a Psicologia e a Pedagogia, abrangendo também campos de estudos 
muito diversificados valorando seu trabalho através do desenvolvimento 
humano, estímulos provindos do meio social no qual o objeto de estudo 
possa estar inserido, assim como toda complexidade que envolve a apren-
dizagem humana.

Assim o psicopedagogo institucional ou clínico tem uma função valiosa 
de precaver possíveis problemas de aprendizagens, traçando seus planos 
de ações de tal forma a garantir acompanhamento, monitoramento e trata-
mento adequado de forma terapêutica e lúdica, com estratégias específicas 
auxiliando familiares, docentes e alunos. Essa forma pode ser muito lúdica 
e extremamente importante, pois mostra ao aluno que o tratamento pode 
ser tranquilo, eficaz, motivador e acima de tudo o ajudará se desenvolver 
em vários aspectos.

No cotidiano da sala de aula os professores buscam formas de tornar o 
ensino da leitura e escrita mais eficazes e mais estimulante, aliando o prazer 
e o divertimento à aprendizagem de forma que o aprendizado se torne diver-
sificado e atrativo e que possam atribuir sentido ao processo de letramento.

O trabalho com atividades lúdicas proporciona ao professor a valorização 
das vivências e experiências dos alunos como também suas habilidades de 
comunicação e socialização, pois quando se aprende nessas condições, muito 
das possíveis dificuldades de aprendizagens são sanadas ao longo da rotina.

Assim, o professor, utilizando o lúdico em suas aulas, poderá perceber 
melhor se um aluno tem dislexia, principalmente se ele não se interage com 
a turma e se tem muito receio de participar das atividades de escrita e leitura.

Os estudos de Bergamini (2012), são extremamente valiosos para enten-
dermos o papel do psicopedagogo no tratamento da dislexia, pois argumenta 
que:

O psicopedagogo, por sua vez, irá se embasar nas teorias de Piaget, Vygotsky 
e Freud, por exemplo, para fundamentar o seu ato profissional. Esses teóricos têm 
muito a nos ensinar, pois nos ajudaram a entender o funcionamento do desen-
volvimento do ser humano. Obviamente que cada estudioso contribuiu com 
suas teorias, mas sempre visando explicar como o ser humano se desenvolve 
e como ele adquire conhecimento. Já Piaget tem muito a contribuir com o tra-
balho do psicopedagogo devido ao seu estudo epistemológico e genético, que 
identificam em qual estágio do desenvolvimento humano a criança se encontra. 
(BERGAMINI, 2012) 

Assim podemos perceber que os estudos de um psicopedagogo têm que 
estar sempre atualizado e mesmo assim não esquecer dos grandes pensadores 
e filósofos que tanto contribuíram para melhor entendermos o pensamento 
e as ações humanas.

Tal é a importância do psicopedagogo no tratamento da dislexia, que vários 
autores defendem o trabalho em conjunto do professor com o psicopedagogo, 
pois assim os diagnósticos saem com muito mais agilidade e precisão.
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“O psicopedagogo observa a relação docente/discente na práxis. Por meio do 
olhar atencioso e da escuta minuciosa o profissional capta os sinais de alerta que 
os sujeitos estão emitindo no processo ensino-aprendizagem.” (MARIA, p.5, 2007).

Essa união só favoreceria o aluno, que se sente abandonado pelo ensino 
das escolas públicas brasileiras, tornando a evasão escolar um grande pro-
blema social. E essa parceira entre o professor e o psicopedagogo também 
ajuda diminuir o diagnóstico tardio da dislexia.

Para complementar, Garcia et al. (2012) afirmam que:

[...] fonoaudiólogos e psicopedagogos como mais habilitados na intervenção 
precoce em crianças que apresentam distúrbios de aprendizagem, pois possuem 
formação mais profunda e específica que a de outros educadores em relação à 
fundamentação teórica das dificuldades de aprendizagem, a aceitação das novas 
ideias pragmáticas e funcionais da linguagem. (p.05)

Assim, para trabalhar com a criança disléxica, o profissional em psicope-
dagogia necessita ser capacitado e ter conhecimento a respeito do problema.

“Muitos professores, preocupados com o ensino das primeiras letras, e não 
sabendo como resolver as dificuldades apresentadas por seus alunos, várias vezes 
os encaminham para as diversas clínicas especializadas que os rotulam como 
“doentes”, incapazes ou preguiçosos. Na realidade, muitas dessas dificuldades 
poderiam ser resolvidas dentro da própria escola.” (OLIVEIRA 1997, p. 9).

Esse trabalho executado em conjunto com professor e psicopedagogo, 
é defendido por vários profissionais como de extrema importância, pois irá 
acompanhar e orientar o aluno, tornando-o mais confiante e seguro para o 
tratamento da dislexia.

De acordo com a psicopedagoga e fonoaudióloga Sônia Maria Pallaoro 
Moojen, o tratamento com a criança vai variar segundo o grau e o tipo da dislexia.  

Com base em Shancez, a psicopedagoga Sonia Moojen, declara que existem 
dois tipos de intervenção, o primeiro é mais global e se divide em três etapas: 
1º: levar o disléxico a reencontrar-se consigo mesmo. Através de mudanças no 
sistema motivacional, favorecer um controle emocional durante a leitura; 2º: 
possibilitar ao disléxico o reencontro com a leitura através de textos curtos que 
tenham significância para o mesmo, que sejam lidos de forma conjunta, pos-
sibilitando que a leitura estimule no disléxico bons sentimentos; 3º: criando 
redes de apoio com a escola e os familiares.

O segundo tipo de intervenção está relacionado aos déficits específicos 
do disléxico, auxiliando a melhorar a capacidade para operar com as regras 
que relacionam fonologia – ortografia e trabalhando a compreensão de textos.

Essa intervenção auxilia o aluno em seu tratamento, principalmente para 
aumentar a autoestima que em muitos casos está baixa e dificulta o relaciona-
mento do aluno com a escola e a família.
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A dislexia infelizmente não tem cura, mas é realizado tratamento com 
acompanhamento de especialistas, como pedagogos, fonoaudiólogos, psicó-
logos e psicopedagogos, que ajudam os portadores do transtorno a superar os 
preconceitos e tentar, na medida do possível, levar uma vida normal.

Como a escola deve trabalhar com o aluno disléxico?

Um aluno disléxico merece a mesma atenção que o aluno com necessidades 
especiais, pois irá precisar de uma aprendizagem diferenciada. Mas antes de 
avaliarmos isso, iremos abordar onde fica o disléxico nas leis de inclusão da 
LDB e do Conselho Nacional de Educação.

Muitas escolas não dão apoio necessário aos seus alunos com dislexia por 
não encontrar na lei uma brecha que o inclua como aluno com necessidades 
especiais. O disléxico não é portador de nenhuma necessidade especial, mas 
tem dificuldade de aprendizado.

No seu artigo 4º, inciso III, a LDB diz que o dever do Estado, com a edu-
cação escolar pública será efetivado mediante a garantia de “atendimento edu-
cacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 
preferencialmente na rede regular de ensino”.

Em 2001 o Conselho Nacional de Educação, incluiu nas diretrizes nacionais 
da educação o artigo que melhora o entendimento do que seria esses alunos 
com necessidades especiais, onde também poderíamos incluir o aluno com 
dificuldade de aprendizado, ou seja, o disléxico.

A Resolução CNE/CEB nº 02, de 11 de setembro de 2001, assim se pro-
nuncia, no seu art. 5º:

Os educandos com dificuldades acentuadas de aprendizagem (inciso I).  
Esses educandos são aqueles que têm, no seio escolar, dificuldades específicas 
de aprendizagem, ou “limitações no processo de desenvolvimento que dificultem 
o acompanhamento das atividades curriculares”.

Assim, os alunos com dislexia começaram a ganhar mais apoio das leis 
educacionais brasileiras e as escolas tornaram mais aptas a receber e dispor 
de atendimento e tratamento a alunos disléxicos.

De acordo com a AND, a escola tem papel fundamental no trabalho com 
alunos que apresentam dificuldades de linguagem, como é um ambiente de 
formação social e estar apta a receber esses alunos é muito importante.

O professor é o maior responsável por facilitar o dia-a-dia do disléxico, criando 
alternativas de trabalho dentro da sala de aula através da prática de repassar ao 
aluno o resumo do programa a ser desenvolvido, além de expor no início do ano, 
qual matéria e quais métodos serão utilizados; iniciar cada novo conteúdo com 
um esquema mostrando o que será apresentado no período; usar vários recursos 
de apoio para apresentar a lição à classe, além de usar de forma organizada o 
quadro negro, utilizar também projetor de slides e vídeos; evitar dar instruções 
orais e escritas ao mesmo tempo. (GONÇALVES; NAVARRO, 2012, p.84)

KNOW HOW
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A escola em conjunto com especialista como: psicopedagogo, fonoaudi-
ólogo, entre outros, são a base para melhorar a aprendizagem desses alunos. 
Sempre o incentivando a restaurar sua autoestima, valorizando cada passo 
positivo que o aluno dê, pois isso é como uma ponte, onde o aluno terá que 
cruzar aos poucos, a passos lentos, mas nunca sozinho.

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM: TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO 
E HIPERATIVIDADE

Há diversos problemas que podem dificultar a aprendizagem do aluno, e 
o professor deve estar sempre atento a elas para conseguir corrigi-las o mais 
rápido possível.

Os distúrbios mais conhecidos e mais comentados no momento são os 
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e a Dislexia que 
atinge muitos alunos nas séries iniciais do ensino escolar. Iremos aborda em 
primeiro plano o TDAH e em seguida a dislexia.

Gomes e Vilanova (1999) definem que:

A característica essencial do TDAH é um padrão persistente de desatenção 
e/ou de hiperatividade, mais frequente e em maior grau do que tipicamente 
observado nos indivíduos com nível equivalente de desenvolvimento. Alguns 
dos sintomas que causam prejuízo devem estar presentes antes dos sete anos 
de idade e devem também ser observados em, pelo menos, dois contextos (por 
ex., na escola e em casa). Deve haver sempre claras evidências de interferência 
nos funcionamentos social, acadêmico ou ocupacional. (GOMES, VILANOVA, 
1999, p.140)

Esses padrões de desatenção muitas vezes são observados, pelo professor 
e pelos pais, como um desinteresse na matéria, mas o aluno precisa ser ava-
liado com mais atenção para que o diagnóstico seja feito no período inicial.

Gomes e Vilanova (1999), comentam que uns dos sintomas mais observados 
no TDAH é a impulsividade, onde o aluno distraí-se com muita facilidade, não 
participa dos trabalhos em grupos, tem dificuldade de guardar seus materiais 
e não espera o fim das perguntas para se manifestar.

Os autores ainda argumentam que esses sintomas, alteram a “sociabilidade, 
estabilidade emocional, baixa tolerância às frustrações, baixa autoestima e 
comportamento desafiador são outras características, referidas como comor-
bidades do TDAH, que podem estar associadas nesses indivíduos”. (GOMES, 
VILANOVA, 1999, p. 140)

Segundo o site da Enciclopédia sobre o Desenvolvimento na primeira 
Infância, que faz um estudo sobre o TDAH no mundo, nos mostra que esse 
distúrbio acontece mais em meninos do que meninas, com idade inferior aos 
12 anos, sendo que atinge 5,29% da população no mundo.

Sobre esse transtorno de atenção, Sam Goldstein (2006) o caracteriza por 
uma elevada hiperatividade dos alunos, assim como já foi dito acima, uma 
impulsividade e déficit de atenção, levando o aluno a ter mais dificuldade de 
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se comunicar. Portanto é classificada como “desordem do déficit de atenção” 
se baseando nos sintomas de desatenção e hiperatividade.

Aquele aluno mais hiperativo, que sempre dá mais trabalho que os outros 
alunos, merece sempre uma atenção a mais. Logicamente nem toda criança 
agitada tem os sintomas da TDAH, por isso é importante que o professor 
observe esse aluno, anote todos os processos de aprendizagem, suas dificul-
dade e busque ajuda de um profissional, que dará base para o tratamento e 
de como seguir com os estudos.

O diagnóstico desse transtorno deve ser sempre bem avaliado, pois deve 
interferir significativamente na vida da criança, num comportamento crônico, 
com duração de no mínimo 6 meses e as características devem estar presentes 
em mais de um ambiente, não apenas na escola.

Conforme Gomes e Vilanova (1999), o diagnóstico deve ser feito desde a 
infância:

 
Na primeira infância, o diagnóstico diferencial entre os sintomas do TDAH e o 

comportamento apropriado à idade em crianças ativas podem ser difíceis. Os sin-
tomas de desatenção podem surgir nas crianças mais velhas quando são colocadas 
em contextos escolares em desacordo com sua capacidade intelectual, não se carac-
terizando como TDAH. Tal afirmativa também é válida para a dificuldade no com-
portamento dirigido a objetivos em determinadas crianças oriundas de ambientes 
inadequados, desorganizados ou caóticos. (GOMES, VILANOVA, 1999, p.140)

O preparo dos professores e da equipe pedagógica é muito importante, 
eles devem estar conscientes de que esse problema é muito recorrente nos 
alunos e buscar formas de diagnosticar o mais rápido possível para ajudar no 
tratamento precoce dos sintomas é essencial.

TDAH e a Escola

Ultimamente falasse muito em Transtorno de Déficit de Atenção e Hipe-
ratividade, os professores são muito importantes no processo de identificação 
e descoberta desses problemas, infelizmente muitos não possuem formação 
específica para fazer esses diagnósticos, que devem ser feitos por médicos, 
psicólogos e psicopedagogos. Diante de todas estas questões, a docência pre-
cisa ressignificar seu olhar para estes alunos, passando a observar de maneira 
mais dinamizada com estratégias motivadoras e dinâmicas envolventes, em 
hipótese alguma rotulando a criança, mas descobrindo caminhos e meios para 
desenvolver suas potencialidades.

Portanto, o papel da escola na vida dos estudantes com dificuldades de 
aprendizagens é essencial, pois através dela os alunos necessitam encontrar 
um ambiente seguro, favorável e rico em possibilidades, amenizando então 
as dificuldades e garantindo avanço no desenvolvimento integral da criança.

O meio escolar deve ser um lugar que propicie determinadas condições que 
facilitem o crescimento, sem prejuízo dos contatos com o meio social externo. Há 
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dois pressupostos de partida: primeiro, é que a escola tem como finalidade ine-
rente a transmissão do saber e, portanto, requer-se a sala de aula, o professor, o 
material de ensino, enfim, o conjunto das condições que garantam o acesso aos 
conteúdos; segundo, que a aprendizagem deve ser ativa e, para tanto, supõe-se 
um meio estimulante. (LANE E CODO, 1993, p. 174)

O TDAH na maioria das vezes precisa de uma intervenção psicológica, 
pedagógica e médica, sendo o psicopedagogo, o profissional mais qualificado 
para o tratamento, pois possui técnicas para trabalhar com as mudanças de 
comportamentos. Esses tratamentos devem sempre ser seguidos de perto pela 
família do aluno.

Sobre as formas de tratamentos, Seno (2010) declara:

Quanto ao tratamento, grande parte dos educadores indicou o uso da medi-
cação e muitos o associaram ao tratamento terapêutico. Foi relatada a importância 
da participação familiar no processo. O tratamento do TDAH é primordialmente 
medicamentoso, havendo evidências robustas de superioridade da farmacote-
rapia sobre o tratamento psicoterápico isolado. Mais de 70% dos pacientes com 
TDAH que procuram ambulatórios especializados apresentam comorbidades; 
portanto, o psiquiatra clínico provavelmente terá que escolher a intervenção 
psicofarmacológica para o seu paciente levando em consideração a presença de 
alguma comorbidade1. (SENO, 2010, p. 21)

Com isso, vemos que o TDAH é um distúrbio sério, que prejudica a aprendi-
zagem do aluno, e deve ser diagnosticado logo no início, para que o tratamento 
seja feito com mais rapidez, pois somente assim existirá chance dessas crianças 
não ficarem defasadas quando comparadas com alunos da mesma faixa etária.

A participação da família também é outra parte importante no tratamento, 
tornando o paciente mais seguro e os resultados são muito mais rápidos quando 
escola e família caminham juntas.

Dessa forma podemos notar que a escola desempenha um papel funda-
mental nesse processo, tanto na identificação (através dos encaminhamentos aos 
profissionais de saúde) quanto no reconhecimento e na validação do problema.

De acordo com Brzozowski e Caponi (2010), esse processo de encaminha-
mento que a escola faz é muito importante para a evolução do tratamento. E 
segundo os autores:

[...] após o diagnóstico, a criança volta para a escola e lá é recebida de uma 
maneira diferente, como alguém que precisa de ajuda e que não tem culpa pelos 
seus comportamentos; após o diagnóstico, muitas vezes a escola até modifica 
algumas de suas regras e normativas para que essa criança “doente” possa se 
inserir no ambiente escolar. (Brzozowski e Caponi, 2010, p. 4)

 
A escola tem que estar preparada para diagnosticar os alunos com TDAH, 

pois nem todos os alunos que demonstram falta de atenção, ou que são muito 
agitados, se enquadram no perfil.
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Outro estudioso do assunto, Kaefer (2006), relata que as crianças diagnos-
ticadas com TDAH apresentam “falhas na modulação e controle dos aspectos 
afetivo-emocionais, prejuízo na capacidade de organização e dificuldade de 
percepção objetiva da realidade”. (KAEFER, 2006, p. 99)

Segundo Gonçalves (2011), cabe ao professor orientar os pais, mostrando 
um caminho até um profissional especializado, como o psicopedagogo, e assim 
tornando-se um intermediário entre a família e os especialistas envolvidos no 
tratamento.  Sendo o papel do professor, segundo o autor, esclarecer aos pais 
que o aluno diagnosticado terá uma dificuldade maior na aprendizagem, assim 
como na vida social e pessoal.

Algumas atitudes do professor podem ajudar a melhorar a autoestima do 
aluno com TDAH, tais como: recompensar esforços dos alunos, dar limites a 
certas atitudes, sempre o encorajar a vencer desafios, estimular interesse, fazer 
aulas mais dinâmicas, reduzir ou dar atividades por etapas e aconselhar os pais 
a estar sempre presente na educação escolar de seus filhos.

Essas atitudes são necessárias e relevantes para ajudar a minimizar o 
impacto negativo que o TDAH causa na vida da criança, pois esse transtorno 
quando não tratado, pode estar associado a experiências negativas de ordem 
social, familiar e escolar, permanecendo durante a adolescência e a vida adulta.

POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Ferreira e Santos (2014,) definem as políticas educacionais inclusas nas 
políticas públicas. As políticas educacionais estão vinculadas ao setor educa-
cional, acarretando uma estrutura de uma nova ordem social. Desse modo, a 
cidadania seria construída por meio das famílias e consequentemente pelas 
escolas e sociedade. Posto isto, as políticas educacionais elaboram leis e ações 
para o desenvolvimento da educação, atendendo tanto o ensino regular quanto 
o ensino especial e demais aspectos.

Rhoden e Gouvêa (2001), descrevem por meio do Conselho de Educação, 
os conceitos primordiais para o atendimento a educação especial. Os autores 
abordam que os fundamentos para a educação especial se associam as propostas 
das práticas pedagógicas da educação inclusiva e social. Essas considerações estão 
implantadas pela Constituição Federal de 1988; Plano Nacional da Educação; 
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente); As Diretrizes e Base para a Educação 
Nacional e realçaram sobre os objetivos da Declaração Mundial de Educação 
para Todos (1990) e Declaração de Salamanca (1994), as quais foram conferências 
organizadas para discutir e estabelecer o acesso e qualidade de ensino a todos.

Existem os documentos propostos pelo governo federal que são direcio-
nados para o desenvolvimento da educação especial, tais como: Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN); As Diretrizes Nacionais para a Educação Espe-
cial na Educação Básica; Saberes e Práticas da Inclusão e outros.

Conforme descrito por Rhoden e Gouvêa (2001) a educação especial 
incluem-se nos diversos níveis da educação escolar, como a educação básica 
(ensino infantil, fundamental e médio); educação superior; EJA (educação de 
jovens e adultos); educação profissional e educação indígena. Ressalta-se que 
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a política de inclusão escolar não apenas implica na permanência física desses 
alunos no ambiente escolar, como na construção do potencial desses indiví-
duos com necessidades especiais, concretizando no respeito às diferenças e 
atendendo as suas particularidades.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, por meio do “artigo 205 a 
educação, direito de todos e dever do Estado e da família [...] preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Completando que o 
“Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia 
de: III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino”; visando a inclusão escolar.

A LDB nº 9.394/96 retrata o artigo 58, no item 1º: “Haverá, quando neces-
sário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às pecu-
liaridades da clientela de educação especial”. No art. 59º: “Os sistemas de ensino 
assegurarão aos educandos com necessidades especiais”, resumidamente 
contêm os currículos, recursos educativos; professores especializados; acesso 
igualitário ao ensino regular. Já, o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) 
garante os direitos e deveres para as crianças e jovens.

CONCLUSÃO

Neste trabalho foram analisados alguns distúrbios de aprendizagem como 
o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e a dislexia, foram 
demonstrados como esses distúrbios prejudicam no aprendizado dos alunos 
e como os profissionais dessa área, psicopedagogo e o professor, trabalham 
para contribuir com o tratamento.

O TDAH é um distúrbio sério e necessita de muita atenção da parte dos 
profissionais da área da educação e também dos pais, sendo importante o tra-
balho em conjunto para detectar os sintomas precocemente, assim o aluno 
com esses sintomas poderá, ao longo do tratamento, melhorar seu rendimento 
escolar e se socializar melhor com os outros alunos.

É de suma importância que professor tenha o devido apoio dentro da sala 
de aula ou na parte pedagógica, para conseguir identificar e trabalhar com esses 
alunos, pois eles terão uma forma diferente de aprendizagem.

A dislexia não é uma doença, é apenas uma dificuldade na aprendizagem. 
Isso não quer dizer que os alunos não aprendam, eles apenas têm um tempo 
diferente de aprender. Os disléxicos costumam ser alunos acima da média 
em determinadas disciplinas, na maioria envolvidas em tecnologias, mas tem 
dificuldades na leitura e compreensão de texto e isso pode ser tratado por um 
profissional capacitado.

Muitas vezes, crianças que sofrem de dislexia mesmo sendo inteligentes, 
são vistas como péssimos alunos, suas qualidades e habilidades não são perce-
bidos, muitos se envergonham de suas dificuldades acadêmicas, abandonam 
a escola e se isolam de amigos e familiares. É muito importante que pais e pro-
fessores acolham, estimulem, e eleve sua autoestima, através do amor, como 
diz Chalita (2001) no livro Educação: a solução está no afeto, onde menciona 
que o amor faz a pessoa feliz.
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A inclusão escolar realmente é notável em muitas escolas, no entanto, pre-
cisamos estar preparados para atender essa demanda, mesmo com os recursos 
externos à sala de aula.

Conhecer uma deficiência e ser capaz de atuar de maneira efetiva no 
desenvolvimento do educando deficiente é extremamente importante para o 
profissional da educação.

A responsabilidade é grande para esses profissionais. Infelizmente a gra-
duação não os prepara para a inclusão, e em virtude disso, será sempre um 
grande desafio em sala de aula. É preciso buscar caminhos novos, estratégias 
e recursos que permitam transformar as ações, mantendo-os sempre atuali-
zados e dedicados.

É evidente que o professor tem muitas responsabilidades, sendo funda-
mental ter conhecimento, equilíbrio, dinamismo, criatividade e principalmente 
trabalhar com amor, afeto e respeito. Somente quem trabalha com amor conse-
guirá enxergar seus alunos com suas diferentes especificidades como também 
levá-los a adquirirem aprendizagens significativas e essenciais para a vida em 
sociedade sendo prazerosas e duradouras, independente das limitações e obs-
táculo que possam surgir.  

NOTA

1 A palavra comorbidade, de acordo com o dicionário, seria um paciente com pelo menos 
duas patologias.
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO

POR   aDriano henriQue Coelho 

A 
Lei de Superendividamento (Lei nº 14.181/21) garante 
a uma pessoa endividada a possibilidade de renegociar 
suas dívidas e tentar reduzir as taxas de juros, prorro-
gando datas de vencimento para limpar seu nome no 

mercado. Mas é na relação com as negociações das cooperativas 
de crédito que reside um dos elementos mais interessantes da 
ainda nova legislação. Isso porque, para quem está endividado, a 
legislação permite uma renegociação da dívida mais humanizada 

Estou endividado e 
preciso de crédito, 
e agora?

“Oportunidade que a legislação traz é a adoção de 
práticas responsáveis no que diz respeito à preven-
ção do superendividamento como forma de evitar a 
exclusão social do cooperado endividado, como por 
exemplo, o oferecimento de um desconto maior na 
renegociação, caso ele aceite participar de um pro-
grama de educação financeira.”
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POR   aDriano henriQue Coelho 

e útil, promovendo uma reaproximação mais consciente com as opções de 
empréstimos.

No que tange à relação entre a lei e as ofertas das cooperativas, há a oportu-
nidade para essas últimas não apenas se adequarem à legislação, mas também 
de adaptarem seus contratos e canais de comunicação para atendimento do 
cooperado com o objetivo de aproximá-lo da instituição. A lei ressaltou, inclu-
sive, um dos pilares do conceito de cooperativismo: tornar a relação entre o 
cooperado e os produtos financeiros mais forte, unidos pelo laço da confiança 
e de um relacionamento transparente.

Nessa linha, a lei traz a obrigatoriedade de que fiquem muito mais claros 
os contratos e os tipos de produtos financeiros, o que é muito importante se 
considerarmos os tempos anteriores ao Código de Defesa do Consumidor e 
a dificuldade natural de entendimento dos contratos pelo público em geral.

Na prática, a relação entre a legislação e as cooperativas explicita o aspecto 
preventivo da lei, tornando a contratação mais segura ao verificar se o coope-
rado de fato tem capacidade financeira para contratar um produto financeiro, 
ou seja, se tem fôlego econômico para pagá-lo. Para a cooperativa, oportuniza 
avançar nesse tipo de situação pela expertise de proximidade com o cliente 
cooperado, em um contato mais sólido do que, geralmente, os bancos tradi-
cionais têm.

É claro que a lei traz desafios caso as demandas de superendividamento se 
acumulem, mas os pontos positivos são maiores. Especialmente na promoção 
do retorno às origens do próprio cooperativismo.

Outra oportunidade que a legislação traz é a adoção de práticas responsá-
veis no que diz respeito à prevenção do superendividamento como forma de 
evitar a exclusão social do cooperado endividado, como por exemplo, o ofe-
recimento de um desconto maior na renegociação, caso ele aceite participar 
de um programa de educação financeira. Esse é justamente um dos pilares da 
lei, ou seja, tratar a parte da educação financeira do consumidor como algo 
importante, até para o consumidor estar mais preparado para participar desse 
mundo do produto financeiro de uma forma sustentável.

Com isso, as instituições precisam adaptar os seus canais de negociação 
da melhor forma possível para otimizar a renegociação, sem necessariamente 
chegar nos pontos em que o Judiciário, por força da lei do superendividamento, 
imponha uma renegociação pesada demais a esse agente financeiro. A aces-
sibilidade dos canais de comunicação aos usuários evita a discussão judicial 
e os custos decorrentes.

Notamos a importância desses posicionamentos em uma sociedade como 
a brasileira, com a baixa educação financeira que se via, antes, diante de um 
agressivo marketing de produtos financeiros – o que levou a uma verdadeira 
endemia de superendividamento, porque as pessoas não se organizavam e se 
envolviam facilmente com dívidas. Agora, o jogo começa a mudar!  

ADRIANO HENRIQUE COELHO é Advogado, especialista em Direito Bancário.A
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FICHÁRIO JURÍDICO

POR    leonarDo alveS De oliveira 

“A teoria do cenário da bomba relógio não deve 
ser descarta de plano, sumariamente, pois em última 
análise, numa grave e extrema circunstância, poderia 
ser aplicada para sanar um ato de terrorismo.”

Teoria do cenário da 
bomba relógio no 
combate ao terrorismo 
e mitigação ao direito 
fundamental da 
impossibilidade de tortura

N
ão é hodierno o fenômeno social e criminal do terro-
rismo. Pode-se citar como exemplos conhecidos de 
terror o atentado de 11 de setembro de 2001 ocorrido 
em desfavor das chamadas torres gêmeas, nos Estados 

Unidos, além dos atos de extermínio praticados na Alemanha na 
era do nazismo, que foram o estopim da 2ª Guerra Mundial.
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Tais acontecimentos podem nos conduzir ao seguinte questionamento: e 
se isso pudesse ser evitado? E se para evitar um ato de terror fosse necessário 
violar os direitos fundamentais do terrorista, por meio de abate ou até da tor-
tura? Seria isso razoável?

Buscando desenvolver uma análise sobre o tema e sobre o enfoque destes 
questionamentos à luz do prisma jurídico, é que se apresenta este artigo no 
afã de elucidar tais questionamentos.

DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DO TEMA

Definição de terrorismo

No ano de 2016, até por um clamor social na ocasião dos grandes Jogos 
Olímpicos e da Copa do Mundo de Futebol, ocorridos no Brasil recentemente, 
houve a edição da Lei nº 13.260, dispondo acerca do terrorismo e o definindo 
como sendo a prática de usar, ameaçar usar, guardar, transportar, explosivos, 
gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos ou nucleares nocivos, 
atentar contra vida ou integridade física de pessoas, sabotar o funcionamento 
ou apoderar-se de meios de comunicação e de transporte, hospitais, portos, 
aeroportos, além de outras condutas, tudo sempre com o intuito de cometer 
a xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião e com 
finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, 
patrimônio, a paz ou a incolumidade pública1.

Para prática do terrorismo, a lei comina pena base de doze a trinta anos.

Conceituação da teoria do cenário da bomba relógio

Definido o que vem a ser o terrorismo, a teoria em comento, chamada 
cenário da bomba relógio, de origem norte-americana, dispõe que em havendo 
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FICHÁRIO JURÍDICO

uma situação extrema e extraordinária de terrorismo, exemplificada por um 
caso de bomba relógio, seria possível aplicação da tortura ao autor do fato, 
caso capturado, para que este revele, sobretudo, o local do explosivo, além de 
esclarecer se há reféns, ou se está articulando a prática criminosa com auxílio 
de outros infratores.

Isto é, em suma, numa situação de ato terrorista, seria possível violar os 
direitos humanos e fundamentais do infrator para se tentar preservar a vida e 
a integridade física das inúmeras e indeterminadas potenciais vítimas, o que 
também é direito humano e fundamental destas.

Não aceitação da mitigação 

Acadêmica e doutrinariamente é comum se verificar a assertiva de que 
o único direito humano e fundamental que não admite mitigação é o da não 
tortura, pois até mesmo o direito à vida em certos momentos poderia ser per-
passado, mas no tocante à tortura não haveria nenhuma razão ensejadora 
capaz de permitir sua flexibilização.

A história do mundo e do Brasil passa por períodos de obscuridade e 
violação de direitos humanos, o que gera temor. De certo é daí que emerge 
a grande preocupação com a preservação dos direitos fundamentais a todo 
custo, evitando-se ou condenando-se qualquer violação, sobretudo a garantia 
da não tortura.

O ponto nodal deste entendimento é que em países como o Brasil, que 
são democráticos, sociais, humanistas, constitucionais e garantistas de direitos 
humanos e fundamentais, não aceitam tal prática ou teoria. Não se entende 
como correta a mitigação de nenhum dos direitos humanos e fundamentais, 
mesmo que o alvo disto seja um terrorista que ponha em risco a vida e a inte-
gridade física de indivíduos inocentes.

Alega-se que permitir tal flexibilização se trataria de uma abertura teme-
rária de precedentes para o combate ao terrorismo (e até outros crimes, futu-
ramente). Defensores da não aceitação desta teoria disciplinam que aplicação 
da tortura poderia passar a ser a regra no combate ao terrorismo, deixando de 
ser a exceção extrema.

Hipótese da legítima defesa de terceiros

Não obstante tal entendimento, não é ilógico pensar (inclusive com a devida 
fundamentação legal) que podem ocorrer situações de extrema urgência e de 
perigo iminente a permitir que seja uma tortura aplicada em prol e se elucidar 
uma situação criminosa que ponha em risco muitos inocentes, buscando efe-
tivar a preservação da vida e da integridade física destes.

A teoria do cenário da bomba relógio reza que, em havendo, por exemplo 
um explosivo dentro de um shopping center, mercado, prédios, igreja, estádio 
esportivo, aeroporto, ou qualquer outro lugar com aglomeração de pessoas, 
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seria possível aplicar atos de tortura ao responsável pelos atos preparatórios 
ou atos de terrorismo, caso ele seja capturado com o fito de descobrir o local 
da bomba e outros detalhes acerca dos fatos de terror.

Nesta situações, a tortura praticada não seria uma violação de direitos fun-
damentais, sequer seria crime, haja vista que os agentes de segurança pública 
ao fazê-lo estariam acobertados pela excludente genérica de ilicitude da legí-
tima defesa de terceiros ou do estado de necessidade, haja vista que neste caso 
hipotético haveria um grande grupo indefinido de pessoas correndo risco grave 
e iminente de terem suas vidas ou integridade físicas severamente violadas 
pelo ato terrorista, havendo necessidade de defende-los.

CONCLUSÃO

O terrorismo deve ser combatido universalmente, por todas as nações. 
Contudo, como exposto alhures, geralmente, mesmo aqueles que se imbuem 
do espírito do terror e tentam cometer tais atos vis continuam sendo seres 
humanos, daí por que devem ser tratados como tais, isto é, devem ter os seus 
direitos humanos e fundamentais preservados.

Ora, as forças de segurança pública se prestam a servir e proteger a popu-
lação, sendo servidores públicos e não justiceiros, para ao seu bel critério sair 
violando direitos a esmo, sobretudo aqueles mais caros, os fundamentais.

Entretanto, não é absurdo afirmar que pode ocorrer alguma situação 
atípica, extrema, deveras extraordinária, envolvendo atos de terrorismo que 
coloque e risco a integridade física e a vida de inúmeras pessoas. Nestes 
casos (repise-se, extremos e de altíssimo risco iminente), não é ilógico pensar 
que violar gravemente os direitos do terrorista aplicando-lhe a tortura seja 
um ato infinitamente menos grave do que permitir a perda de várias outras 
vidas inocentes.

Isso posto, tecidas estas considerações, conclui-se com a firme ideia de que 
a teoria do cenário da bomba relógio não deve ser descarta de plano, sumaria-
mente, pois em última análise, numa grave e extrema circunstância, poderia 
ser aplicada para sanar um ato de terrorismo, desde que se tenha fundadas 
razões do risco, da materialidade e autoria do fato, sempre à luz do escopo 
de preservar a vida de inocentes, seu direito fundamental, em ultima ratio, 
legitima-se a violação dos direitos fundamentais do terrorista, ainda que com 
a aplicação da tortura.  

NOTA

1 Lei nº 13.260/16, artigos 1º e 2º.

LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA é Delegado da Polícia Civil do Estado do Amapá; Especialista em Direito Admi-
nistrativo, em Direito Constitucional e Pós-graduando e Segurança Pública e Inteligência Policial.A
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QUESTÕES DE DIREITO

POR   WanDerSon DouraDo

C
om a revolução digital, a sociedade passou a utilizar as 
redes sociais diariamente e, assim, uma grande exposição 
da vida pessoal tornou-se inevitável. E com essa maior 
exteriorização do cotidiano, muitas pessoas passaram a 

sofrer golpes e ser vítimas de crimes como, por exemplo, o stalking. 
Derivado do inglês, a palavra stalk que significa “perseguir”, “apro-
ximar-se silenciosamente”, “atacar”, o stalking é a prática de atos 
que um determinado sujeito comete invadindo a intimidade da ví-
tima, coagindo, perturbando e ameaçando a sua liberdade, ao pon-
to de exercer sobre esta influência emocional.

“Stalking’’: 
perseguição nas redes 
sociais é crime

“A nova lei foi importante e representou uma evo-
lução em nossa legislação penal.”
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O criminoso, chamado de stalker, age de forma diversa, seja presencial-
mente ou através dos meios virtuais, de forma repetitiva e insistente, seja por 
presenças nos locais frequentados pela vítima, por ligações telefônicas, men-
sagens e outros meios.

Com o objetivo de coibir essa ação criminosa, a Lei nº 14.132/2021, embutiu 
o art. 147-A no Código Penal, tipificando o ato de perseguição, o “stalking’’. 
Quando o legislador expressou na lei que a perseguição poderia ocorrer por 
qualquer meio, claramente se preocupou em evitar a conduta tanto de forma 
pessoal, quanto na modalidade digital. Portanto, a perseguição virtual, que, 
por exemplo, ocorre com a perturbação constante em redes sociais, também 
pode configurar o delito.

Tecnicamente o ato de perseguir para que seja caracterizado uma conduta 
criminosa, deve ser vinculada as seguintes modalidades abaixo elencadas:

– Ameaçar a integridade física ou psicológica;
– Restringir a capacidade de locomoção;
– De qualquer forma, incomodar ou perturbar a liberdade e privacidade.
Não obstante, é necessário também que esta prática seja reiterada. Para 

entender melhor, exemplifico: Sabe quando você bloqueia aquela pessoa que 
está te importunando via Instagram, e logo esta mesma pessoa cria uma outra 
conta fake para continuar fazendo-lhe ameaças ou de qualquer forma, inco-
modando? Está prática já corrobora para o crime.

A pena é de reclusão de seis meses a dois anos, além da multa. No caso de 
haver violência, o parágrafo segundo da lei determina a aplicação do preceito 
secundário sem prejuízo da pena correspondente à violência. É infração penal 
de menor potencial ofensivo, cabendo transação penal e suspensão condicional 
do processo, salvo se houver violência doméstica ou familiar contra a mulher 
(art. 41 da Lei nº 11.340/2006).

Recentemente, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou 
ao menos 43 denúncias por dia de stalking desde que a prática de perseguir 
pessoas virou crime em todo o país, em abril do ano passado. Dados do Estado, 
mostram que os boletins de ocorrência registrados em menos de doze meses 
já chegam a 13.397.

O caminho para evitar este aborrecimento e uma futura situação mais 
grave é, primeiramente, juntar todas as provas do ocorrido a fim de comprovar 
o ato delituoso, sem esquecer que para caracterização do crime deve haver 
mais de uma conduta.

Vale informar que o inquérito só evolui para ação penal mediante repre-
sentação da vítima. Ou seja, é importante que quem sofra esse tipo de perse-
guição constante procure as autoridades policiais. Desta forma, após o registro 
da ocorrência, o ofendido(a) deverá comparecer a delegacia em que realizou 
o boletim para representá-lo até o período decadencial de seis meses. A nova 
lei foi importante e representou uma evolução em nossa legislação penal.  

WANDERSON DOURADO é Advogado.A
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COMO DECIDEM OS TRIBUNAIS

O 
ator argentino-brasileiro Juan Rafael Pacífico Dabul – 
conhecido como Juan Darthés, 56 anos, que fez uma 
carreira de sucesso na Argentina, onde atuou em tele-
novelas e se tornou muito famoso por lá – foi denuncia-

do formalmente pelo Ministério Público da Nicarágua, acusado de 
ter praticado um crime de estupro contra a atriz argentina Thelma 
Fardin, em 2009, fato que teria ocorrido dentro de um apartamen-
to do hotel onde ambos estavam hospedados, quando a vítima ti-
nha apenas 16 anos e o ator, 45. 

A denúncia foi aceita pela Justiça criminal do país caribenho 
(onde o crime teria se consumado) e, com a colaboração do Minis-
tério Público argentino, a Justiça nicaraguense iniciou um processo 
penal contra o ator e pediu à Interpol a sua captura internacional, 

“Era mesmo possível que a Justiça brasileira tam-
bém processasse e julgasse o ator, como, efetivamen-
te, veio a ocorrer; porém, a competência era da Justiça 
Comum Estadual e a atribuição, consequentemente, 
era do Ministério Público estadual.”

O caso Juan Darthés e a 
competência da Justiça 
Criminal Brasileira
POR  rômulo De anDraDe moreira
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que emitiu um alerta vermelho contra ele; pediu, outrossim, a sua extradição 
à Argentina. O ator, então, mudou-se, em 2018, para o Brasil, onde nasceu; ele 
tem dupla nacionalidade. 

Em abril de 2021, o Ministério Público Federal, em São Paulo, também 
ofereceu denúncia contra o ator, pelo mesmo fato delituoso, e ele passou a 
responder a um processo na 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo. O julga-
mento teve início em novembro do mesmo ano e as testemunhas do caso, além 
da própria Thelma Fardin, prestaram depoimento de maneira virtual na sede 
da Unidade Fiscal Especializada em Violência contra Mulheres, do Ministério 
Público Federal argentino.

Porém, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em sessão 
realizada no dia 07 de fevereiro do corrente ano, decidiu encaminhar o pro-
cesso à Justiça Comum Estadual, em São Paulo, atendendo a um pedido feito 
pela defesa do ator, considerando que o julgamento do crime não era da com-
petência da Justiça Comum Federal, mas sim da Justiça Comum Estadual. 

A decisão do Tribunal Regional Federal está correta.
Aliás, este caso guarda muita semelhança com um outro, que envolveu 

recentemente o jogador brasileiro de futebol Robinho (e um amigo), conde-
nados pela Justiça italiana também pelo crime de estupro.

Assim como Robinho (e seu amigo), sendo Juan Darthés brasileiro nato 
(pelo critério do jus soli), não poderá em nenhuma hipótese ser preso e extra-
ditado para a Nicarágua, em virtude de proibição expressa contida no inciso 
LI, do art. 5º, da Constituição Federal.1

Ademais, uma eventual sentença criminal condenatória prolatada pela 
Justiça criminal da Nicarágua só poderia ser homologada pelo Superior Tri-
bunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, i, da Constituição Federal, em duas 
hipóteses, conforme preceitua o art. 9º do Código Penal, a saber: 

a) para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros 
efeitos civis, dependendo, neste caso, de pedido da parte interessada; e 

b) para sujeitar o acusado a cumprir medida de segurança, em caso de 
inimputabilidade penal, mas nunca a uma pena privativa da liberdade ou res-
tritiva de direitos ou mesmo a uma sanção criminal de natureza pecuniária; e 
desde que haja tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária 
emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça.

Destarte, o ator brasileiro-argentino, ainda que definitivamente condenado 
pela Justiça nicaraguense, não poderá ser detido e extraditado, tampouco poderá 
cumprir no território brasileiro a pena privativa de liberdade porventura apli-
cada numa sentença condenatória, por absoluta falta de previsão legal, e em 
respeito, obviamente, ao princípio da legalidade e do devido processo legal.2

Aliás, não se pode admitir, nem sequer, a chamada “extradição executória”, 
prevista no art. 100 da Lei nº 13.445/2017, pela proibição expressa da Constituição 
Federal; do contrário, seria admitir, por via oblíqua, a possiblidade de extradição 
de um brasileiro nato, em uma ofensa explícita e odiosa à cláusula pétrea.

De toda maneira, tratando-se de crime praticado por brasileiro, ainda que 
fora do nosso território, a lei penal brasileira poderá ser aplicada, por força 
do princípio da extraterritorialidade condicionada, nos termos do art. 7º, II, 
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b, do Código Penal, desde que obedecidas as seguintes condições impostas 
pelo Código Penal: 

a) o agente esteja no território nacional (o que ocorre no presente caso), 
tratando-se de uma verdadeira condição específica de procedibilidade para 
o exercício da ação penal, sem a qual a denúncia do Ministério Público seria 
rejeitada, por força do art. 395, II, segunda parte, do Código Penal; observa-se, 
firmes na lição de Tucci, que, efetivamente, existem outras condições para o 
exercício “do direito à jurisdição penal”, não se tratando exatamente de con-
dições específicas (ou de procedibilidade, segundo a doutrina tradicional), 
mas de verdadeiros “requisitos de natureza procedimental, consistentes em 
óbices à iniciação válida do processo.” Na verdade, segundo Tucci, “todas elas 
são, na realidade, condições para a propositura da ação penal, caracterizando-
se umas como requisitos de natureza processual, ou seja, de admissibilidade 
do proferimento da sentença de mérito; e outras como requisitos de natureza 
procedimental, consistentes em óbices à iniciação válida do processo.”3

b) ser o fato punível também no país em que foi praticado (o que também, por 
óbvio, foi o caso), tratando-se agora de uma condição objetiva de punibilidade;

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza 
a extradição, como é o caso de crimes praticados contra a dignidade sexual;

d) não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido 
a pena; não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, 
não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável (também não é, 
obviamente, o caso).

Assim, era mesmo possível que a Justiça brasileira também processasse e 
julgasse o ator, como, efetivamente, veio a ocorrer; porém, a competência era 
da Justiça Comum Estadual e a atribuição, consequentemente, era do Minis-
tério Público estadual, tendo em vista que o crime praticado não se adequa 
a nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 109 da Constituição 
Federal; quanto à competência territorial, será a do juízo da capital do Estado 
onde houver por último residido o ator, conforme estabelece o artigo 88 do 
Código de Processo Penal.

Eis a razão pela qual acertou o Tribunal Regional Federal.  

NOTAS

1 Segundo a Constituição, “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso 
de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em trá-
fico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.”

2 Observa-se que a sentença penal estrangeira transitada em julgado, independentemente 
de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, poderá ensejar o reconhecimento da 
reincidência (artigos 63 e 64 do Código Penal).

3 TUCCI, Rogério Lauria. Teoria do Direito Processual Penal – Jurisdição, Ação e Processo 
Penal (Estudo Sistemático). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 97.

RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA é Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia e professor 
de Direito Processual Penal da Universidade Salvador – UNIFACS.A
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PRÁTICA DE PROCESSO

POR   thaleS Queiroz Da anunCiação e Bruno varGenS nuneS

O 
presente trabalho visa promover um estudo sobre a tu-
tela inibitória, analisada sob o enfoque da sua natureza 
eminentemente preventiva – corolário de uma tutela 
jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante 

processo justo, posto que é o meio hábil de se evitar a ocorrência 
de dano ao bem jurídico.

A tutela preventiva, apresenta um caráter preservacionista 
do direito em seu estado natural, através das suas três formas de 
efetivar-se: prevenção, remoção e impedimento da continuação, por 
conduto dos seus dois instrumentos: ação inibitória (impedir a prá-
tica, continuação e repetição do ilícito) e ação de remoção de ilícito.

“Cabe ao magistrado, na análise do caso concreto, 
e valendo-se dos mecanismos processuais já existen-
tes adequá-los para que a concessão da tutela em 
questão seja efetiva, senão, lamentavelmente, have-
rá de ser tida como morta.”

A prova de fato constitutivo 
da violação do direito da 
personalidade nas ações de 
tutela inibitória pura
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Nesse contexto, a tutela inibitória pura (objeto de estudo do presente), 
que visa impedir a ocorrência/ameaça do ilícito, e de abuso de direito, ganha 
especial enfoque já que a prova da sua ocorrência é tormentosa tanto para a 
sua produção pelos jurisdicionados quanto para o Estado-juiz, no exercício 
da função de aplicador do direito, ao analisá-la.

A questão se mostra mais importante quando a via inibitória é utilizada 
para a tutela de direitos potestativos, sobretudo no que se refere aos direitos 
da personalidade, que constituem direitos do homem por excelência e gozam 
de ampla proteção constitucional e infraconstitucional, devendo o Estado 
empreender todos os meios para evitar a sua ofensa e consequente violação, 
seja pela edição de normas, implementação de políticas públicas e na tutela 
jurisdicional para as hipóteses de violação e ameaça.

Com a promulgação do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) 
as tutelas preventivas passaram a ter previsão no artigo 497, parágrafo único, 
entretanto, o legislador perdeu uma grande oportunidade de normatizar de 
forma minuciosa as tutelas preventivas, em especial o seu aspecto procedi-
mental e o objeto da prova nessa tipologia de demanda, que daí decorrem as 
grandes dificuldades para que se dê a efetiva tutela por tal via.

Da ausência de legislação substancial sobre o tema aliado a atecnia do 
legislador ao prevê-la, já que se acha inserta no Código de Processo Civil no 
Capítulo que versa sobre os efeitos da sentença, surgem algumas questões 
relativas à produção de prova e delas originam-se outras; a citar, a concessão 
das medidas de urgência, limitações do direito de defesa e extensão da cog-
nição judicial.

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil conferem ao jurisdi-
cionado uma promessa de concessão de tutela judicial para as hipóteses de 
violação e sua ameaça a direito, fazendo surgir o dever de o Estado-juiz ofere-
cê-la mesmo inexistindo legislação específica sobre o tema.

Assim, surge um questionamento: de que maneira é possível assegurar a 
efetividade da tutela inibitória pura ante a ausência de prova da ocorrência de 
violação de direitos da personalidade?

Para solucionar tal questionamento, procuraremos discorrer inicialmente 
sobre os direitos da personalidade, em especial sobre a importância do tema 
e os mecanismos de proteção a bens tão preciosos.

Após, passa-se a análise da tutela jurisdicional e a necessidade da sua con-
cessão, seja por mecanismos criados pelo legislador ou pela aplicação destes 
pelo Estado-juiz, dando especial atenção sobre a necessidade das tutelas jurisdi-
cionais preventivas, visando a preservação dos direitos sem que sejam lesados.

Então, o trabalho segue analisando a tutela inibitória, apontando seu 
conceito, modalidades e peculiaridades, para, após, abordar os temas mais 
espinhosos: ocorrência do ilícito independente do dano; equalização entre a 
instrução probatória nas ações inibitórias puras (anterior à ocorrência do ilí-
cito ou abuso de direito) para a tutela dos direitos da personalidade; consequ-
ências da dificuldade de prova e a sua repercussão na atividade jurisdicional.

A metodologia, efetuada de forma qualitativa, foi desenvolvida visando 
uma abordagem sobre o pressuposto material ensejador da tutela, para, após, 
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debruçar sobre o conteúdo de cunho processual, abordando primeiro a tutela 
jurisdicional, após a inibitória, seguida pela questão da prova em sede dessa 
tipologia de demanda, por fim discorrer sobre a prova do fato constitutivo nas 
ações de tutela inibitória pura para a proteção de direitos da personalidade.

DIREITOS DA PERSONALIDADE (VIOLAÇÃO)

O ser humano deve ter a sua essência enquanto homem protegido. Na 
esteira da Constituição da República (BRASIL, 1988, on-line), o Código Civil 
(BRASIL, 2002, on-line) destina um capítulo próprio para tratar sobre os direitos 
da personalidade.

Tal inovação legislativa abandona o caráter eminentemente patrimonia-
lista do Código Civil de 1916 (BRASIL, 1916, on-line) para preocupar-se com o 
indivíduo – dignificando o homem, enquanto sujeito de direitos.

Os direitos da personalidade asseguram ao indivíduo uma tutela efetiva 
através de valores não redutíveis à pecúnia. Na lição de Pablo Stolze Gagliano 
(2005, p. 150): “conceituam-se os direitos da personalidade como aqueles que 
têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em 
suas projeções sociais”.

Os direitos da personalidade originam-se do jusnaturalismo, constituindo 
normas supralegais, de cunho constitucional já que ultrapassam a condição 
humana, como ensina Carlos Alberto Bitar:

Ao Estado apenas reconhecê-los e sancioná-los em um ou outro plano de 
direito positivo – em nível constitucional ou em nível de legislação ordinária –, 
dotando-se de proteção própria, conforme o tipo de relacionamento a que se 
volte: contra o arbítrio do poder público ou as incursões dos particulares (BITAR; 
CARLOS ALBERTO, 1999, p. 5).

O titular do direito da personalidade é, por excelência, o ser humano, 
sendo assegurado também aos nascituros (CC. art. 2º) e a pessoa jurídica (CC. 
art. 52), no que couber.

Pela sua proeminência, ante a sua condição de ser ínsito ao ser humano, os 
direitos da personalidade apresentam as seguintes características: absolutos, 
gerais, extrapatrimoniais, indisponíveis, imprescritíveis e vitalícios.

A proteção dos direitos da personalidade, pela sua preciosidade, espraia-
se em diversos campos do ordenamento jurídico, seja através da Constituição 
Federal, funcionando como mecanismo positivador de normas principioló-
gicas e na legislação infraconstitucional como instrumento de disciplina das 
tutelas dos direitos em questão, em especial os transindividuais.

De forma genérica, a proteção dos direitos da personalidade pode ocorrer 
de forma preventiva e repressiva, conquanto o direito tenha sido ou não vio-
lado. O certo é que o art. 12 do Código Civil prevê a tutela para ambas as hipó-
teses de tutela em questão.

Assim, um dos mecanismos de prevenção da violação dos direitos da per-
sonalidade é a tutela inibitória. O próprio Código Civil prevê seu cabimento 
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ao normatizar que “pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da 
personalidade”. (CC, art. 12).

O legislador, ao redigir a norma valendo-se do termo “ameaça” optou por 
afastar a necessidade de demonstração da ocorrência do ilícito e do dano, logo, 
é perfeitamente possível o manejo de ações fundadas em concessão da tutela 
inibitória para a proteção dessa tipologia de direitos.

Desse modo, os meios preventivos (inibitória e de remoção de ilícito) são, 
por excelência, os mecanismos disponibilizados aos jurisdicionados para a 
tutela dos direitos da personalidade, visando cessar a ocorrência da ameaça 
ou lesão a tais direitos.

TUTELA JURISDICIONAL

É dever do Estado promover a harmonização entre os fatos sociais com a 
elaboração de normas jurídicas. Tal dever, entendido como corolário do império 
da norma, tem por escopo determinar os interesses que merecem ser prote-
gidos, sendo este o manancial tanto de direitos quanto de deveres.

A não observância de um comando legal faz nascer a lesão ao direito de 
outrem, cuja consequência é o surgimento do direito de ação, manifestado 
através da implementação da vontade da lei pela via da tutela jurisdicional, já 
que o processo deve proporcionar ao jurisdicionado “tudo aquilo e precisa-
mente aquilo que tem o direito de conseguir” (CHIOVENDA, 2009, p. 57-58).

O direito de ação então surge, achando guarita no texto Constitucional no 
art. 5º, inciso XXXV, e assegura que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito” (CF). A norma fundamental adota a teoria 
Eclética de Liebman tutelando tanto a lesão quanto a ameaça, esta última por 
conduto da tutela inibitória, objeto deste estudo.

Pela dicção da norma constitucional, surgem duas condutas gerais, a 
primeira delas é retirar do particular o uso de força própria para a tutela dos 
seus interesses e a segunda é a outorga ao Estado-Juiz a autoridade de aplicar 
a vontade da lei, através de instrumentos capazes e aptos para a entrega da 
prestação jurisdicional.

A par disso, o legislador infraconstitucional previu no Código de Processo 
Civil (Lei nº 13105/2015) em seu art. 3º que “não se excluirá da apreciação juris-
dicional ameaça ou lesão a direito”.

Não cabe ao Estado apenas assegurar ao jurisdicionado o acesso à Justiça, 
mas sim “assegurar a obtenção, na experiência concreta, daqueles precisos 
resultados práticos que o direito material preconiza” (SPADONI, 2008, p. 22).

O processo, assim, deve ser encarado como instrumento para conferir 
uma “tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante processo 
justo” (MARINONI), 2016a, p. 249), através da utilização de técnicas previstas 
na legislação bem como de tutelas diferenciadas para preencher as lacunas 
legislativas na outorga de prestação jurisdicional eminentemente repressivas. 
Assim, o processo amolda-se e adapta-se ao que objetiva tutelar, de acordo 
com as necessidades e fins que visa (BEDAQUE, 2009, p. 22-23).
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É nesse sentido que a tutela preventiva ganha corpo, já que todo o sis-
tema normativo guarda alicerce na ineficiência de punição através da tutela 
ressarcitória, quando, deveria prestigiar a primeira, onde a adequada e efetiva 
prestação jurisdicional inibitória ganha relevo.

Barbosa Moreira milita no sentido de que é imperativo do Estado-juiz 
outorgar ao jurisdicionado a correta prestação jurisdicional. Segundo o autor:

Precisam os interessados é de remédios judiciais a que possam recorrer antes 
de consumada a lesão, com o fito de impedi-la, ou quando menos de atalhá-la 
incontinenti, caso já se esteja iniciando. Em vez da tutela sancionatória, a que alguns 
preferem chamar repressiva, e que pressupõe violação ocorrida, uma tutela preven-
tiva, legitimada ante a ameaça de violação, ou mais precisamente à vista de sinais 
inequívocos da iminência desta (BARBOSA; JOSE CARLOS MOREIRA. 1979, p. 121).

Além de justa, adequada e eficiente, a prestação jurisdicional deve asse-
gurar a tutela nas hipóteses de violação ao direito, mas também nos de ameaça 
de violação.

Tal constatação fortifica a prevenção, encarada como requisito essencial à 
efetividade da tutela, na medida em que visa preservar o direito material, afas-
tando a necessidade de ocorrência de dano para que surja o direito de ação.

Os jurisdicionados dispõem do direito fundamental a uma tutela jurisdi-
cional efetiva e o dever de criar mecanismos aptos a conferir à tutela preven-
tiva que recai sobre o legislador, através da criação de técnicas processuais 
capazes de conferir tal tutela, e sobre o juiz, obrigando “a interpretar as normas 
processuais de modo a delas retirar instrumentos processuais que realmente 
viabilizem a concessão da tutela de prevenção” (MARINONI, 2003e, on-line).

É que “existem direitos que não permitem a ocorrência de lesão para que 
seja devidamente tutelado, sob pena de deturpar a própria natureza do direito 
em questão” tal qual ocorre com os da personalidade, aqui em estudo (PINTO, 
2016, online). 

Modernamente, não há como se pensar sobre o sistema processual sem 
que não fosse concedido ao jurisdicionado um mecanismo judicial de caráter 
preventivo, em especial a determinados tipos de direito que carecem uma tutela 
sem que sejam atingidos diretamente (ocorrência de dano), e é exatamente 
nesse sentido que Marinoni leciona:

Não é possível ao Estado negar direito à tutela preventiva de direitos, isto 
é, negar direito à tutela inibitória. É inconstitucional qualquer posicionamento 
nesse sentido. Um Estado realmente preocupado com a integridade de sua ordem 
jurídica tem o dever de viabilizar tutela inibitória à parte que é dela carecedora 
(MARINONI; LUIZ GUILHERME, 2016a, p. 258).

Vê-se, assim, que a prevenção, entendida como princípio geral do direito, 
nos dizeres de Andre Afeche Pimenta (2016, on line), é um estandarte do pro-
cesso civil moderno, que se preocupa com a prevenção do ilícito e, subsidiaria-
mente com o ressarcimento (tutela indenizatória). Assim, o amplo e irrestrito 
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direito constitucional de ação, visto sob o aspecto do acesso à justiça, somente 
entregará a adequada e correta prestação jurisdicional se conferido ao juris-
dicionado a possibilidade de buscar uma tutela preventiva (inibitória) ou res-
sarcitória (indenizatória).

TUTELA INIBITÓRIA

A tutela inibitória, analisada à luz do princípio da prevenção, deve ser 
entendida como o mecanismo disponibilizado aos jurisdicionados para inibir 
a prática de um ilícito.

Segundo Arenhart (2003, p. 45-46), a tutela inibitória pode ser conceituada 
como provimento que objetiva impedir a prática, repetição ou continuação 
do ilícito, ensejando, através de tutela cognitiva exauriente, o pleno e efetivo 
exercício do direito previsto na lei material.

O primeiro ponto que merece nossa atenção é que o pressuposto ensejador 
da tutela inibitória é a ameaça de ato ilícito e não a ameaça de dano. Assim, nas 
palavras de Aldo Frignani (1971, p. 560-561): “quanto ao dano, vale dizer que 
o pressuposto da ação inibitória consiste na mera existência de uma situação 
objetiva em contraste com os direitos de um indivíduo”.

A técnica em apreço exige para sua utilização a ocorrência do ilícito (ou a 
sua ameaça), sem achar-se atrelado ao dano, senão tal modalidade de tutela 
estaria desvirtuada, já que com a ocorrência deste último nasce no jurisdi-
cionado o direito de exercitar seu direito de tutela de natureza ressarcitória. A 
inibição objetiva evitar a violação do direito preservando-o in natura, ou seja, 
na forma prevista na legislação material.

Assim, o ponto central da distinção entre tutela inibitória e a ressarcitória 
é a ocorrência do ilícito, na lição de Marinoni:

E o dano é uma consequência meramente eventual e não necessária do ilícito, 
a tutela inibitória não deve ser compreendida como uma tutela contra a probabi-
lidade do dano, e sim como uma tutela contra o perigo da prática, da repetição 
ou da continuação do ilícito, compreendido como contrário ao direito que pres-
cinde da configuração do dano (MARINONI; LUIZ GUILHERME, 2006d, on-line).

A ação inibitória se aplica a possibilidade de ocorrência, continuação e 
repetição do ilícito, não se preocupando com o ressarcimento do dano, e, por 
consectário lógico, com seus elementos subjetivos: dolo e culpa. Tais aspectos 
assumem caráter meramente secundários, ou seja, a tutela inibitória deve ser 
analisada no caso concreto independente da configuração do resultado danoso.

Mesmo nas ações inibitórias fundadas em continuação e repetição do 
ilícito não se cabe perquirir as elementares da culpa lato sensu: dolo e culpa 
stricto sensu, já que, do mesmo modo que nas inibitórias puras o que visa tal 
técnica processual é o ilícito, até por que, determinada gama de direitos são 
melhor tutelados pela via inibitória, para evitar a ocorrência da sua violação.

É por tal motivo que no manejo de tal técnica prescinde a alegação de 
dano pelo autor e ao réu é defeso a sua discussão. Por consequência lógica, o 
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juiz, não pode adentrar na sua análise e nem determinar que seja produzida 
prova nesse sentido.

A tutela inibitória se ocupa com o que pode acontecer, acontecer nova-
mente ou continuar acontecendo, não cuidando dos fatos que antecederam. 
O passado, para a tutela inibitória, funciona apenas como pressuposto fático 
utilizável para fundamentação do mecanismo em análise.

A técnica inibitória pode ser utilizada visando a tutela jurisdicional da 
ameaça de ilícito como também diante do abuso de direito, ou seja, pode socorrer 
também aqueles que buscam tutelar hipóteses onde ocorreu a extrapolação da 
boa-fé e dos limites subjetivos da norma e bons costumes, ou seja, visa inibir 
uma prática lícita que foi exercida além dos limites, transmudando-se em ilícita.

Em qualquer das hipóteses (ameaça de ilícito e ameaça de abuso de direito) 
a finalidade da tutela inibitória é “evitar que decorra prejuízo da conduta que 
se quer ver inibida” (NERY JUNIOR, 2015, p. 1184, nota 9).

Classifica a doutrina três modalidades de tutela inibitória: 1. tutela inibi-
tória preventiva de ato ilícito (tutela inibitória pura, objeto de maior estudo no 
presente trabalho); 2. tutela inibitória contra a repetição do ilícito; 3. tutela ini-
bitória contra a iminência de repetição do ilícito. Nas duas últimas modalidades 
a tutela jurisdicional é voltada contra a continuidade da ocorrência do ilícito.

A tutela inibitória guarda previsão normativa no artigo 497, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil. Topograficamente, no Livro I, Título I, Capítulo 
XIII ao tratar sobre o cumprimento de sentença. É reconhecida a tutela que visa 
inibir o ilícito, sua continuação e reiteração, além da sua remoção, afastando 
a necessidade de ocorrência do dano como requisito fundamental, bastando 
tão somente a configuração do ilícito.

Entretanto, uma crítica merece ser feita: agiu com atecnia o legislador, já 
que normatizou a tutela inibitória como efeito da sentença e não como meca-
nismo de tutela jurisdicional autônoma. Talvez seja por tal motivo que os ope-
radores do direito usem de forma tão indistinta/desenfreada as medidas de 
urgência com objetivo eminentemente inibitório de lesão ou ameaça de lesão.

Assim, é imperativo que seja introduzido na ordem jurídica nacional normas 
que disciplinem a tutela inibitória, seja através da criação de um procedimento 
especial próprio ou pelo procedimento comum, autorizando, em qualquer 
uma das duas, a concessão de tutela da urgência com ou sem a ocorrência de 
audiência de justificação prévia.

A exemplo de alguns países, como aponta Bovino (2016, on-line), há nor-
matização expressa das ações inibitórias (nas suas três modalidades), como 
na Alemanha (§ 1.004, BGD), Itália (art. 156, da Lei sobre Direito do Autor) e 
Argentina (CPCCN, art. 195).

Das modalidades da tutela inibitória surge o seu conteúdo, podendo 
configurar como obrigação de fazer e de não-fazer, já que, na forma do art. 
497, caput, do Código de Processo Civil, o juiz “concederá tutela específica ou 
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado 
prático equivalente” (BRASIL, 2015, on-line).

As ações fundadas na tutela inibitória terão um conteúdo comissivo quando 
objetivar uma obrigação positiva/de fazer e omissiva quando se referir a uma 
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obrigação negativa/de não fazer. Na lição de Marinoni, a prevenção não se 
refere unicamente a uma abstenção de conduta (inibir um ato comissivo), mas 
também exigir um fazer, já que, o fundamento da tutela em questão é evitar o 
ilícito, seja através de uma conduta omissiva ou comissiva, desde que “seja mais 
adequado à proteção do direito no caso concreto” (MARINONI, 2003e, on-line).

Independente do seu conteúdo, repise-se, a tutela em apreço nunca terá 
natureza indenizatória/ressarcitória, mas unicamente preventiva. Entretanto 
não há qualquer óbice em cumular os pedidos, já que não são incompatíveis 
entre si.

Mesmo que haja a cumulação, a ação porventura manejada com pedido 
dúplices, não desnatura sua natureza preventiva e nem a independência dos 
pleitos formulados.

No que pertine a conversão da tutela inibitória em perdas e danos, ante a 
ausência de disciplina normativa específica sobre o tema, há de se proceder 
uma interpretação sistemática do Código de Processo Civil, analisando o art. 
497 em cotejo com os arts. 1º, 3º, 6º e 499 todos do mesmo diploma, onde se 
constata a preocupação do legislador em assegurar ao jurisdicionado a efici-
ência da prestação jurisdicional, assegurando a conversão em perdas e danos 
se “impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prá-
tico equivalente” (BRASIL, 2015, on-line).

De lege ferenda, ante a ausência de disciplina específica sobre a tutela ini-
bitória e suas peculiaridades, é possível se pensar na sua conversão em perdas 
e danos, caso seja verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela espe-
cífica ou pelo resultado equivalente.

Muito embora inexista no ordenamento jurídico pátrio regramento proces-
sual específico sobre as tutelas de caráter preventivo (inibitórias e de remoção 
de ilícito), em inúmeras normas é assegurado o direito de inibir a prática ilí-
cita, mesmo inocorrendo o dano, pode-se citar a ameaça ao direito da perso-
nalidade, aqui objeto de estudo, previsto no artigo 12 do Código Civil; direito 
de vizinhança, artigo 1301 do mesmo Código; os remédios constitucionais de 
mandado de segurança e habeas corpus de índole preventiva; no Código de 
Processo Civil, podemos citar interdito proibitório (CPC, 567) e embargos de 
terceiro (CPC, 674).

Fortifica-se, assim, através dos exemplos acima apontados, a natureza de 
ação de conhecimento autônoma, com cognição exauriente, existente inde-
pendente de qualquer ação dita principal, revelando o caráter preventivo da 
tutela jurisdicional objetivada para a salvaguarda dos bens jurídicos nos citados 
procedimentos.

No que se refere à sua natureza jurídica, os provimentos judiciais, na tipo-
logia do procedimento em apreço, possuem natureza mandamental ou executiva 
lato sensu, variando conforme a hipótese em análise pelo órgão jurisdicional:

A clássica classificação trinaria da sentença judicial (declaratória, constitu-
tiva e condenatória) não atende ao sentido amplo de efetividade que a decisão 
a ser proferida numa ação inibitória carece, especialmente diante do estado de 
necessidade de preservação do direito in natura. 
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Nesse sentido, nem sempre as medidas coercitivas típicas da decisão con-
denatória atingem o resultado inibitório almejado pela parte ameaçada de vio-
lação. Muitas vezes o juiz deve se suportar das medidas subrogatórias típicas das 
decisões mandamentais e executivas lato sensu”. (BOVINO; MARCIO LAMONICA, 
2016, on-line).

É possível que se compare a ação inibitória com a declaratória, cautelar e 
de remoção de ilícito, entretanto, todas configuram instrumentos autônomos 
com suas hipóteses de cabimento e particularidades.

As ações declaratórias se prestam para declarar a “existência, da inexis-
tência ou do modo de ser de uma relação jurídica” (art. 19, I, CPC), mesmo “que 
tenha ocorrido a violação do direito” (art. 20, CPC), entretanto não dispõem 
da coercitividade necessária para obstar a prática do ilícito, o que revela sua 
ineficácia para dar efetividade ao seu conteúdo.

Em relação as cautelares, estas são instrumentos processuais oferecidos 
aos jurisdicionados para a proteção do bem objeto da demanda principal. Por 
seu turno, a tutela inibitória, como já asseverado, por ser prestada através de 
ação principal de conhecimento, não se reveste das características da instru-
mentalidade e assecuratoriedade típicas das cautelares.

A ação inibitória (nos tipos de repetição ou continuação do ilícito) e a de 
remoção de ilícito, se aproximam, mas não se igualam, já que, segundo Mari-
noni (2003e, on-line): “a ação inibitória deve atuar quando se teme a continu-
ação de ação ilícita, enquanto a ação de remoção de ilícito deve se preocupar 
com o ilícito de eficácia continuada”. Assim, a ação inibitória se ocupa com o 
dano futuro (e provável), se o ilícito já fora consumado, sem que seja a hipó-
tese de continuação e repetição, não se pode falar em pedido inibitório, mas 
de remoção de ilícito.

Entretanto, é possível a fungibilidade entre a ação inibitória e a de remoção 
de ilícito na hipótese em que a ação foi ajuizada para inibir a ocorrência de 
ilícito, que veio a ser efetivado no curso da demanda, assim, configurando 
ilícito de eficácia continuada (não se presta para as ações inibitórias puras), 
o juiz pode conceder provimento judicial de remoção de ilícito em vez de 
inibitória.

A QUESTÃO DA PROVA EM SEDE DE AÇÃO INIBITÓRIA

Como já discorrido, a tutela inibitória recai sobre ato lesivo praticado contra 
o direito – ilícito civil – visando evitar a ocorrência ou obstar a sua repetição ou 
continuidade. Daí se extrai que o dano e o elemento volitivo não constituem 
pressupostos para a caracterização da tutela em apreço.

Também já dito, ante a ausência de regramento específico sobre o tema 
em análise, inexistem institutos e regramentos procedimentais legalmente 
estabelecidos para que se implemente o efetivo exercício desta tipologia de 
tutela delineados para sua consecução.

Convergindo os dois aspectos acima surge uma problemática: a questão 
da prova em sede da tutela inibitória.
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O primeiro aspecto importante nesse ponto a se pontuar é limitação obje-
tiva da defesa e sobre o que pode recair a cognição judicial. Ora, se o objeto 
da tutela em estudo se resume ao ilícito (nas formas de cabimento da ação 
inibitória) não pode a defesa adentar na análise do dano e da culpabilidade; 
tampouco a cognição judicial pode adentrar sobre tais aspectos, inclusive em 
sede de tutela inibitória antecipada (tutela da urgência) “pois de outra forma 
simplesmente não haverá razão para a norma de direito material e para a exis-
tência dessas ações processuais” (MARINONI, 2003e, on-line).

A questão da prova em sede de tutela inibitória nas hipóteses de continu-
ação e repetição não demanda grande dificuldade, já que ao menos um ilícito 
já ocorreu ou a conduta ilícita já se iniciou. Assim, existindo um fato passado 
e constatado o seu caráter violador do ordenamento jurídico, a demonstração 
da sua continuação ou repetição se dá através de raciocínio presuntivo ante a 
existência de um indício.

Entretanto, em sede de tutela inibitória pura, onde o jurisdicionado está 
diante de uma ameaça, visando evitar a ocorrência do ilícito, a sua comprovação 
merece especial atenção, posto que para a tutela de alguns direitos (como os da 
personalidade) a prova merece ser analisada de forma diversa ao comumente 
procedida em sede das tutelas ressarcitórias.

Ante a ausência de normatização específica, o tema da demonstração do 
ilícito e a sua prova ganham corpo e surge na doutrina algumas soluções, já 
que o Estado-Juiz não pode se furtar em conceder uma tutela efetiva.

O primeiro mecanismo recai sobre a “ameaça da prática de ato contrário ao 
direito”. A ideia de conduta lícita/ilícita é de simples comparação à conduta abs-
trata prevista na norma. Assim, lícita é uma conduta autorizada pela lei e ilícita 
uma vedada. Por tais motivos “a noção de ilicitude de conduta, normalmente, não 
dependerá de prova, reduzindo-se, no mais das vezes à análise de uma questão de 
direito (que, como cediço, não depende de prova)” (MARINONI, 2017b, p. 309).

Outro mecanismo é o uso de provas indiretas, consistente no uso de indício/
prova indiciária/ raciocínio presuntivo/ presunção/ juízo, que, embora sejam 
conceitos próximos não podem se confundir. E Marinoni ao tratar sobre o 
tema, arremata:

Desta forma, é realmente importante distinguir o fato indiciário, a prova 
destinada a demonstrá-lo – chamada de prova indiciária – e o raciocínio presun-
tivo, que é a forma como o julgador raciocina para, a partir de um fato indiciário, 
chegar a uma presunção, que é exatamente o resultado do raciocínio presuntivo 
(MARINONI; LUIZ GUILHERME, 2006d, on-line)

Assim, os fatos narrados pelo autor, através do raciocínio presuntivo, 
elaborado perante a prova indiciária é que conduzirá o magistrado para for-
mular a sua convicção. Outros meios de prova indireta que o jurisdicionado 
e o Estado-juiz podem se valer são a prova emprestada (CPC, art. 372), docu-
mentos digitais (CPC, arts. 439 a 441) e o uso, pelo Estado-juiz, das regras de 
“experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente 
acontece” (CPC, art. 375).

PRÁTICA DE PROCESSO
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Por fim, o Código de Processo Civil facultou ao juiz (CPC, art. 373, §1º) a 
possibilidade de distribuir de forma dinâmica o ônus da prova, incluindo aí a 
sua inversão, nas hipóteses de “excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 
termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”.

Todos os mecanismos acima delineados não são excludentes entre si, 
podendo ser utilizados separadamente ou em conjunto – conforme o caso 
concreto – tanto pelos jurisdicionados para a elaboração da tese jurídica que 
é levada ao Judiciário e por este para a formar a sua convicção.

Caso existam atos preparatórios para a efetivação da futura lesão do direito, 
restará demonstrada a ameaça, passível da tutela inibitória.

O direito comparado alemão, traz o instituto da “redução do módulo de 
prova”, nas situações em que a verificação dos fatos exige grande dificuldade 
e para a demonstração da prova exige-se apenas a sua aparência. Tal meca-
nismo é de grande valia em relação as tutelas da urgência, entretanto, pode 
ser utilizado em sede da tutela final de mérito (MARINONI, 2017b, p. 313-314).

Outra questão tormentosa se refere a concessão da tutela da urgência, 
onde os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no Código 
de Processo Civil exigem a “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 
risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300). O Código de Processo Civil 
revogado exigia um rigorismo exacerbado, através da “prova inequívoca”, aliada 
a “verossimilhança da alegação” e ao “fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação”.

Em interpretação sistemática e axiológica do Código de Processo Civil, 
constata-se a compatibilidade da concessão da tutela de urgência nas ações 
de conteúdo inibitório, já que os requisitos ensejadores da tutela da urgência 
são a demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano e risco do 
resultado útil do processo (compatível com o instituto em análise), efetuado 
através dos mecanismos aqui apontados.

Ante a natureza dos direitos tuteláveis pela via inibitória, sobretudo quando 
se refere aos direitos da personalidade, quase sempre, demandará o requeri-
mento de concessão de tutela de urgência. Surge aí outra questão relativa à 
prova da ameaça, que demandará inegavelmente a instrução do feito, seja por 
designação de audiência de instrução, seja através de audiência de justificação 
prévia. Entretanto, caso o Estado-juiz opte pela sua designação, antes de ana-
lisar o pleito relativo à concessão da tutela de urgência, pode acarretar a inefe-
tividade da medida (e da prestação jurisdicional) ante o lapso temporal entre o 
pedido, a realização da audiência e a decisão que concede a tutela de urgência.

A melhor solução ruma para um único sentido: a prova deva “limitar-se á 
demonstração da aparência da ameaça, inclusive da ilicitude do ato temido”, 
através da “redução do módulo de prova” e do debate unicamente de direito já que 
se refere a demonstração da ocorrência do ilícito (MARINONI, 2017b, p. 313-314).

De tudo que foi dito sobre os meios de prova na tutela inibitória, em espe-
cial a pura, percebe-se que se deve relativizar a ideia clássica da prova, redu-
zindo-a ao mínimo constante na peça inicial, valendo-se dos mecanismos 
acima expostos, seja para a concessão de decisão antecipatória/cautelar, seja 
para o provimento final de mérito, o Estado-juiz não deve “satisfazer-se com 
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a ‘prova possível’ da alegação, sem exigir elementos de convicção completos, 
capaz de gerar em sua consciência o que se chama de ‘certeza’” (MARINONI, 
2017b, p. 313-314).

A PROVA DO FATO CONSTITUTIVO NAS AÇÕES DE TUTELA INIBITÓRIA 
PURA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE

A questão da prova do fato constitutivo nas ações inibitórias ganha mais 
corpo quando se está diante da hipótese de manejo de tal via na forma pura 
(inibir a prática do ilícito) para a tutela de direitos potestativos individuais – 
direitos da personalidade.

Como já explanado nas linhas que antecedem, há uma gama de direitos 
que cujo melhor mecanismo de proteção somente se efetiva pela via inibitória 
para preservar em seu estado natural, surgindo apenas o interesse para utili-
zação dos mecanismos ressarcitórios caso sejam violados.

O direito ambiental e os da personalidade são clássicos exemplos dessa 
tipologia de direitos, potestativos – absolutos – merecendo tutela jurisdicional 
especial ante a sua natureza e relevância.

O grande problema surge quando, diante de uma iminência de violação 
(tutelada pela via inibitória pura), o autor não dispõe de qualquer outra prova 
além da sua palavra. Ora, se o objeto da prova dessa modalidade de tutela 
jurisdicional recai unicamente sobre a existência de ilícito (fato puramente 
de direito que independe de prova) como equalizar essa situação? Marinoni 
traz uma luz:

Ademais, e ainda no campo da ilicitude, importa lembrar que a grande 
maioria dos direitos que exigem tutela inibitória (embora esta possa ser conferida 
a quaisquer tipos de direitos), a exemplo dos direitos da personalidade, do meio 
ambiente, da saúde pública etc., são direitos absolutos – no sentido de potesta-
tivos, em que seu exercício independe de qualquer colaboração de vontade de 
qualquer outra pessoa – irrenunciáveis e intransmissíveis. Além disso, são direitos 
inatos à pessoa humana, vale dizer, direitos que pertencem a toda pessoa humana, 
independentemente de qualquer outra condição.

Daí resulta a constatação de que tais espécies de direitos são insuscetíveis de 
oposição. Uma vez afirmados (tais direitos) como existentes, independem de prova, 
até porque essa prova seria a singela comprovação da existência da pessoa física 
que pretende a tutela jurisdicional, o que é pressuposto para a própria existência 
da relação jurídica processual (MARINONI; LUIZ GUILHERME, 2017b, p. 309-310).

Para as hipóteses de ação inibitória contra reiteração ou continuação de 
ilícito, a prova recairá sobre o fato passado e pela técnica do raciocínio presun-
tivo demonstrar a ocorrência do futuro. Entretanto em sede da tutela inibitória 
pura, objeto do presente estudo, versará unicamente sobre a proibição legal 
da conduta que será praticada. Assim a instrução processual contará com um 
único ponto controvertido: “o ato que será praticado enquadra-se na moldura 
legal que o proíbe?” (MARINONI, 2017, p. 311).

PRÁTICA DE PROCESSO
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Ocorre que, inúmeras são as hipóteses em que a ação inibitória em questão 
(pura para tutela dos direitos da personalidade) demandam a concessão de 
tutela da urgência para a salvaguarda dos direitos, todavia a efetividade da tutela 
jurisdicional esbarra em dois óbices: 1. a falta de previsão normativa expressa 
para o procedimento em questão e 2. o tempo dispendido entre a formulação 
do pleito (ajuizamento da demanda) e o provimento de mérito.

Poder-se-ia imaginar que a instalação de audiência de justificação prévia 
constituiria um meio plausível para que a ocorrência da ameaça do ilícito res-
tasse comprovada, entretanto, o critério temporal fatalmente obstaculiza a 
plena efetividade da tutela jurisdicional em análise, já que, caso o Estado-juiz 
opte pela sua designação, o tempo dispendido entre a distribuição da inicial 
e a efetiva ocorrência do ato pode tornar inócuo e esvaziado de qualquer ser-
ventia a via inibitória, já que fatalmente o ilícito poderá ter ocorrido, desvir-
tuando o objetivo do instituto em apreço.

A par da preciosidade dos bens jurídicos passíveis de tutela pela via ini-
bitória, incumbe ao Estado-juiz proceder a sua análise apenas fundado na 
demonstração da aparência, já que a ausência de disciplina específica sobre 
o tema e o lapso temporal para que o Estado-juiz profira uma decisão (termi-
nativa ou concessiva da tutela da urgência) não pode ter seu ônus imputado 
ao jurisdicionado, sob pena de configurar injustiça qualificada. E, novamente, 
Marinoni elucida a situação:

Seja para a decisão liminar ou mesmo para a proteção final, o julgador deve 
satisfazer-se com a ‘prova possível’ da alegação, sem exigir elementos de convicção 
completos, capazes de gerar em sua consciência o que se chama de certeza’, já que 
esta poderia tornar impossível a proteção que o próprio direito material reconhece 
ser imprescindível para os direitos (MARINONI; LUIZ GUILHERME, 2017b, p. 314).

Somente será possível se equalizar a questão posta em análise quando 
a teoria da prova passasse a ser vista sob uma ótica diversa da utilizada para 
as hipóteses que se busca uma tutela ressarcitória, declaratória ou constitu-
tiva, já que em demandas onde se busca um provimento dessas naturezas, o 
thema probandum (instrução), em regra, recai sobre o ilícito já praticado e não 
demanda os percalços que a inibitória precisa se submeter.

É necessário, pois, que o Estado-juiz, através dos mecanismos já apon-
tados, afaste-se de um rigorismo exacerbado para que se prove a ocorrência 
da ameaça (iminência de ilícito ensejador da utilização da tutela inibitória 
pura) e passe a aceitar a existência mínima de prova, sendo esta unicamente 
a demonstração da ameaça de ocorrência do ilícito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tutela inibitória guarda previsão no artigo 497, parágrafo único do Código 
de Processo Civil e deve ser entendida como estandarte da tutela jurisdicional 
efetiva, posto que, seu precípuo objetivo é tutelar os direitos no seu estado in 
natura, sem que tenha ocorrido a sua lesão.
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Incumbe ao Estado criar mecanismos para que os direitos previstos no 
ordenamento jurídico sejam devidamente resguardados e protegidos, já que 
para cada direito legalmente (em sentido lato) estabelecido deve existir o cor-
relato mecanismo específico para que a tutela seja efetivada.

Por tais motivos, é que o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, converge 
todo o conteúdo do amplo, geral e irrestrito direito de ação, visando que toda 
lesão e ameaça de direito será apreciada pelo Poder Judiciário, criando assim 
o monopólio estatal da jurisdição e a sua inamovibilidade.

Assim, ante a supremacia dos direitos protegidos pela via inibitória, tal 
qual os do meio ambiente, consumidor e os da personalidade, que, inclusive 
dispõem de norma expressa (CC, art. 12) garantindo que se exija a cessação 
da sua ameaça, que tal mecanismo ganha sua proeminência.

Em contrapartida, ao jurisdicionado, que precisa se valer de tal tutela, 
sobretudo na sua forma pura (evitar a ocorrência da ameaça do ilícito), que 
reside a problemática da prova e da sua valoração pelo Estado-juiz.

Ora, se a ação versa sobre ameaça de ocorrência de ilícito ou abuso de 
direito, a matéria em debate é unicamente de direito, que independe de prova, 
demonstrada pela via indiciária/presuntiva, a necessidade da certeza para se 
apurar a verdade deve ser encarada com temperança, já que em inúmeros 
casos, somente se terá a palavra do jurisdicionado como meio de prova.

Ademais, inúmeros mecanismos podem ser utilizados pelo Estado-juiz para 
analisar tal tipologia de demanda, entretanto, a certeza da verdade necessária 
nas demandas de natureza ressarcitória não pode ser exigida na inibitória.

Fortifica-se, a necessidade de relativização na análise da prova nessa 
tipologia de demanda, já que, inexistindo na lei o apontamento de critérios 
e mecanismos para que se dê efetividade a tutela inibitória (posto que a lei, 
erroneamente, aloca o tema no capítulo relativo ao cumprimento da sentença), 
devendo o Estado-juiz encarar o rigor da prova necessário na via indenizatória 
de forma mais branda, já que caso atue de outra forma, negará ao jurisdicio-
nado a aplicabilidade de uma tutela legalmente estabelecida para salvaguarda 
de direitos tão preciosos.

Ao arremate, para a tutela dos direitos da personalidade pela via inibitória 
pura, a grande prova é a existência material do ser humano, já que os direitos 
tutelados lhes são ínsitos e após a demonstração da ameaça, que, já como dito, 
é matéria de direito, não necessita de prova. Dai cabe ao magistrado, na aná-
lise do caso concreto, e valendo-se dos mecanismos processuais já existentes 
adequá-los para que a concessão da tutela em questão seja efetiva, senão, 
lamentavelmente, haverá de ser tida como morta.  
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STJ define tese sobre 
honorários por equidade

“O STJ apreciou de forma objetiva o tema e interpretou de 
forma literal e irrestrita o artigo 85 da lei processual civil, o 
que pode ser considerado um avanço da advocacia na luta 
contra o aviltamento dos honorários advocatícios.”
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P
or muitas vezes tortuosa foi a questão da fixação de honorários advo-
catícios nas ações em que o valor da causa ou o proveito econômico 
da demanda eram elevados.
O assunto foi então objeto do julgamento do Tema 1.076 dos recursos 

repetitivos pelo STJ e, por maioria, foi decidido pela inviabilidade da fixação 
de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da 
condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Os defensores da tese contrária à vencedora alegavam que a aplicação do 
princípio da equidade seria perfeitamente possível a fim de evitar condena-
ções em valores afastados da razoabilidade. Ainda, alegavam não ser justo ou 
razoável que o ganho econômico em apenas um processo a título de honorá-
rios superasse a renda da maioria da população, em especial dos profissionais 
com curso superior, cujo trabalho poderia ser legitimamente comparado ao 
trabalho desenvolvido por um advogado. Este entendimento foi corroborado 
por 5 outros Ministros.

Na verdade, o que a lei processual prevê, em seu art. 85, § 8º são situações 
excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da 
demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo.

Neste sentido afirmou o Relator Og Fernandes: “A propósito, quando o pará-
grafo 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente 
se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial 
à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, 
por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’”.

O que vinha ocorrendo nos Tribunais do país eram decisões proferidas 
que estendiam esta previsão àqueles processos em que o valor da causa ou 
condenação eram vultosos e, consequentemente, o valor dos honorários 
sucumbenciais também. Invocando enriquecimento sem causa e equidade, 
os honorários eram reduzidos para abaixo dos patamares do art. 85, § 2º (10% 
a 20%) ou § 3º CPC (de 3 a 20% de acordo com o valor da condenação ou do 
proveito econômico obtido), em se tratando da Fazenda Pública.

Em relação aos órgãos públicos, a tese fixada lhes é desfavorável. A Fazenda 
Pública defende que nas causas de valor elevado em que é sucumbente, os 
honorários devem ser arbitrados de maneira equitativa, nos temos do § 8º do 
art. 85 CPC, e não aquela gradação realizada no § 3º do mesmo artigo, con-
forme colocado acima.

Todavia, o STJ determinou a aplicação do § 3º para as causas da Fazenda 
Pública e § 2º para as causas envolvendo advogados particulares, limitando 
o § 8º (aplicação por equidade) apenas para ações com valor da causa muito 
baixo ou inestimável o proveito econômico.

Desta forma, o STJ apreciou de forma objetiva o tema e interpretou de 
forma literal e irrestrita o artigo 85 da lei processual civil, o que pode ser con-
siderado um avanço da advocacia na luta contra o aviltamento dos honorários 
advocatícios.  
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A sua voz pode mudar a história
 da violência sexual infantil. 

Queremos ouvir você. 

FALAR LIBERTA


